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Peter Elmelund 
Ejendomshistorier

Lokalhistorikeren, pensioneret ejendomshandler Peter Elmelund (født 1922 i Karup Sogn, 
død 1992 i Sæby) var gennem de sidste ti år af sit liv daglig gæst på Byhistorisk Arkivs 
læsesal, hvor han gennemgik og registrerede de genparter af skøder og pantebreve fra 
Sæby Købstad og Dronninglund Herred fra 1860’erne og indtil 1927, som Landsarkivet i 
Viborg havde deponeret i Arkivet; han gennemgik tillige de tingbøger og genparter af 
tinglæste dokumenter fra tiden efter 1927 og frem til dato, som dengang endnu fysisk 
befandt sig i tinglysningskontoret i retsbygningen ”Retfærdigheden” i Sæby.

Det drejer sig om købekontrakter, skøder, pantebreve, aftægtskontrakter m.v. for fast 
ejendom, hyppigt med bilag i form af skifteforretninger, inventarlister m.m.; alt sammen 
dokumenter som er uvurderlige kilder til hver enkelt ejendoms historie.

Peter Elmelunds kæmpearbejde satte sig frugt i en serie ejendomshistorier for den 
daværende Sæby Kommunes syv landsogne: Understed, Karup, Volstrup, Hørby, Torslev, 
Skæve og Albæk, dækkende årene fra omkring 1860 og frem til nutiden.

Saltlandets Historiske Forening for Sæby og Omegn har sammen med Slægtsforskernes 
Bibliotek stået for nærværende digitalisering af det omfattende materiale på omkring 2.800 
sider.

Digital publicering: Slægtsforskernes Bibliotek. 2021



0 L L E R U P
matr.nr.Is mf1.mellemste

Christian Peter Pedersen købte parcellerne matr.nr. Is lt lu 
lv lx fra Torslev præstegård den 25 juni 1896 og efter at havde 
opført bygningerne solgte han den 4 juni 19o7 til Thomas Chr.Pe
ter Pedersen fra Lendum for 19.5oo kr. Alt løsøret medfulgte,und- 
tegen 1 får, hønsene lo nær og 4 granspir i laden. Chr.Peter Pe
dersen købte der efter Flamsholt.

Thomas Chr.Peter Pedersen mageskiftede den 7 maj 19o8 med grd. 
Chr.Emanuel Jensen, Trykkemelde i Lendum sogn, der den 7 januar 
19o9 solgte til Alfred Jensen, der havde Simon Pedersen, Horslev
mark som kurator, for 19.5oo kr.

Alfred Jensen solgte den 2o juni 1912 til Thomas Christian 
Frederiksen, ørslev mark for 21.5oo kr., der den 15 juni 1916 
solgte til Manfred Emil Larsen, Tranekær mark for 31.5oo kr., der 
i 1922 mageskifter parcellen lbz med 8b fra Kirkholt.

Manfred Emil Larsen var der stadig i 1943 og solgte formentlig 
til Alfred Larsen, der den 13 febr.1964 solgte til Knud Thomsen. 
Kirkevej 31 
ls 3.8614 m2 
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KIRKELUND
matr.nr.lø mfl.mellemste del

Anders Chr.Pedersen, Ll.Tyrrestrup købte parcellerne matr.nr. 
læ lø laa lad og lae fra Torslev præstegård den 8 april 1895,skø
det tinglyst den 18 januar 19oo. Parcellen lae solgte han videre 
til Christen Peter Pedersen, Srd.Volsted for 95o kr.

Af de øvrige parceller oprettes ejendommen Kirkelund, som An
ders Chr.Pedersen den lo okt,19ol solgte til Ole Jensen fra Gern- 
drup for 13.135 kr. Der medfulgte et pænt løsøre, bla. 8 malke
køer.

Ole Jensen solgte den 6 okt.l91o til Laurits Christian Hest
haven, der den 14 decb.1911 mageskiftede med Hans Peter Jensen, 
Huggerhuset(nu Haverslev), efter hvis død ejendommen blev over
taget af svigersønnen Anders Villy Andersen den 31 august 194o.

") Villy Andersen solgte den 14 novb,196o til Tage Jacobsen, der 
2 novb.1965 solgte til Frode Larsen.
Kirkevej 32

HOLMEN
matr.lq mfl.melemste del

Chr.Johansen af Melle Straden købte parcellerne matr.nr. lq lr 
fra Torslev præstegård den 22 juli 1897 og parcellen ly den 11 ja
nuar 19oo. Han solgte den 31 juli 19o2 til Jens Holmen fra Rings- 
holt mark for 4.7oo kr., der den 24 decb.l9o3 solgte til sviger
sønnen Jens Peter Nielsen for 9.ooo kr. Det er tilsyneladen Jens 
Holmen der har ladet bygningerne opføre og givet ejendommen navn.

Jens Peter Nielsen solgte den 2 novb.1911 til Frants Chr.Niel
sen fra Risager for 14.ooo kr. og købte der efter Fredenslund.

Ahlmann Nielsen købte den 9 okt.1946 og købte den 13 juni 1956 
parcellen matr.nr.Ids til og solgte den 3 novb.1983 til Svend Erik 
Andersen og Minna Andersen.
Kirkevej 35

N.B. Arne Jensen overtog i 194o
> 171 tdl.



CHRISTIANSMINDE 
matr.nr.lp mellemste

Christen Sørensen købte parcellen fra Torslev præstegård den
21 maj 1896 for 18oo kr. Arealet var 4.9354 m (omregnet til nuti
dens mål) og blev sat i hartkorn til 4 skp.l fjk. 1 alb. og gi. 
skatten var 6 kr.66 øre., aktionsomkostningerne var 88 351/452 
øre pr. album, eller 46 kr.16 øre. Han mageskiftede den 6 maj 18-
97 med Jens Nielsen, Nørgård i Hugdrup, der den 24 decb.l9o3 solg
te til Ole Chr.Nielsen fra Hørby for 72oo kr. » der i 1923 solgte 
til Oluf Johan Nielsen.

Freddy R.Lagesø købte den 26 marts 198o, her efter tvangsakticn 
og der købt af Knud Thomsen den 26 april 1982.
Kirkevej 31

O

NYMARK
matr.nr.lm mellemste

Indsidder Carl Jensen, Flamsholtshus købte parcellen den 17 
sept.1896 for 45o kr. Efter hans død solgte enken Kirsten Marie 
Pedersdatter den 14 april 19o4 til karetmager Niels Andreas An
dersen fra Toftlund for 22oo kr.

Niels Andreas Nielsen solgte den 5 febr.1954 til Lynge Tougård 
Det er muligt her er en skrivefejl, så de 2 Niels Andreas er een 
og samme person.
Kirkholtvej 14

Kirkedal
matr.nr.In mellemste

Smedemester Hans Andersen købte den 25.7.19o7 ca.5 tdl. fra 
Flamsholt for 29o kr.pr.tdl. IL ln, solgte den 28 sept.1911 til 
smed Theodor Mikkelsen, Ormholt smedie for 32oo kr.,småredskaber- 
ne medfulgte ikke. Han solgte den 10.1.1918 til Laurits Anton An*é 
dersen, der den 2 maj 1918 solgte til Julius Martin Carlsen fra 
Gunderup for 8.000 kr., 3b hørte ikke med mere,Dalslund. Solgte 
den 2.2.1922 til N.P.Rafn, Dahl, Anton Thomsen, Skavange, Jens 
Pedersen, Burholt og Thomas H.Undall Behrend, Løth for 9.000 kr

Helge Hansen købte den 29 januar 1976, tvangsaktion og købt af 
Birthe Gotfredsen og Hans Søndergård den 14 januar 1981. 
Kirkholtvej 18
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$Jde MARKTS 1911.’

solidarisk Ansvår,samt 4090 Kr.,der skyldes til en højere Rente end 
iOWbéstémt ,den mig if/lge Sk/de,der tlnglnaes samtidig hermed,tllh/ren 

fl de Ejendom "P'rumtved*-..................... se No. 10 foran.
. forsaavldt Kreditor maatte fore trakke dette.

Til yderligere Sikkerhed har.Jeg formaaet min Fader S.ChrIstensen 
af S/ndergaard i Hallund,til at paategne nærværende Obligation som 

1 Kautionist og Selvskyldner. .
Til Bekræftelse med min Underskrift vidnesfast, 

p.t. Korslund den 12 Marts 1911.
Julius Christensen. . 

Som Kautionist og Selvskyldner: S. Christensen.
TU Vitterlighed om begge Underskrifter:

S. Thomsen. C.- Staugaard.
ït -1

traa, ,________________________________________________________________________________
og No.12.

!L»st Paategnlng paå PanteobllgatIon,last 25 November 1905 (S.S.116)fra 
er de"|GaardeJer Peter Larsen til Kreditforeningen af jydske LandeJendomsbe- 
nde- siddere . •

Det tillades herved,at der af ForeningeBs Pant lf/lge nterværedde 
Panteobllgation maa udgaa.Parcellerne :

Matr.N. 10c • Hartkorn 0 Td. 0 Skp. 3 FDk; 2 5 Alb.
" " 50al d 0-0 - 0-0
Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere, 

Viborg den 15 Marts 1911.- .......................
Th. Rasmu ssen ,D irek t i onen 3 Formand. C. Glud, Kasserer..
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No.l5 og 14. .----
Last Paategnlng paa Panteobligation,last o Juni 1901 (0. J.5 50>fra Gaard- 
ejer Christen Jensen af Gyden til- Kreditforeningen af Jydske Landej
endomsbesiddere.

Paa narværende Obligation« Paalydende er der i fedhold af Statuter- 
ne' ekstraordinært afdraget 3OOO Kr. med et Uge Bel/i'b i Foreningens 
Obligationer»og bliver' som F/lge heraf Obligationens Hovedstol.hvoraf 
Renter »Afdrag og /vrlge statu traasslge Bidrag fremtidig vil være at er
lægge,I. .................................... *
D e o b r .

Det 
Ma t r . N o.

i_________ __ - - - _ fremtidig vil være at er-
herved'nedsat til 4Ô9Ô Xr. .skriver' Fire Tilsinde Kroner fra 11 
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^vkninåstil^adftlseøaf 21 Feb^i
Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere

• Viborg-den 16 Marts I9II.
Th. Rasmussen»Direkt Ionens Formand. C. ulud, Kasserer
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UDSXRIFT Stpl: 30 iTre.
af Dronninglund Herreds D/dsanmeldelsesjournal.

Aar 1907 den 11 November anmeldtes,at Husmand Ole Christian Nielsen 
af Chr ist iansm Inde »Torslev Prosstegaards Mark,63 Aar gammel,den Q s.fl. 
var af.;aaet ved D,dden. . '
- Arvingerne ere: Afd/des Hustru Ane Caroline .Nielsen f-fdt Nielsen og 
hans og hendes efternævnte FællesbXrn: ■ '
l.Kusk Niels .Christian Nielsen af .Bringstrup Pr.estegasrd,fuldmvndi>?. 
.2.Elise .Nielsen, tjenende- paa N .Rævdal,fuldmyndig, ugift.
5 MSr^e Ni elsen,tjenende samme s teds ,u glf t ,f,ddt 1 November15&4,, hvis Kurator er Nr. 1.
,4.Oluf. Johan Nielsen, 10 Aar gammel.
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2Jde MARTS 1911 r
Enken,der har fremskaffet Attest for,at hun er en huslig og j 

forstandig Kvinde , hens idder i uskiftet Bo,forsaavidt Arvingen I 
Nr.4 angaar' med. Skif terettens Tilladelse * og iøvrlgt med hendes I 
myndige Medarvingers til Skifteretten indgivne skriftlige Sam- , 
tykke.,

UDSKRIFTENS RIGTIGHED BEKRÆFTES. • '•
• By-.og Herredsfogddkontoret i Sæby,den 15 Marts 1911.',

Jacobæus. : • •
Begjæres tinglæst sow Adkomst for Ane Caroline Nielsen fpa ! 

hendes afdøde Mand Ole Christian Nielsen paa Parcellen M.No; 
54a Vester Karup,Karup Sogn,som ifølge Approbation af 25 Maj . 
1904 er frastykket Mr.No.54 og skyldsat for Hartkorn £ Albi og i 
som har tilhørt nævnte Afdøde i Henhold til Skjødé af 22 Juni i
1876,tinglæst 29 8.M. paa M.No.54 og 2#o Vester Karup og Matr. I 
No.4 Tornshede. Dp sidste KJøbesum for disse Ejendomme,af Hart 
korn ialt 6 Skp.5 FDkr. 1 à Alb.,var 6400 Kr. (Pantebog 2 FoliT ' 
427) ,kan der heraf formentlig højest regnes 800 Kr. for Par- 
»ellen Mr.No. 54a,hvis Ejer har P.et til Vej paa M.No.54b og 
Rett til at henlægge uraner.

Den li November 1885 er der tinglæst Deklaration af 21>Sep
tember s.A. om Fredskovsforpligtelse paa M.No-, 5^a«

Sæby den 18 Marts 1911. For Vedkommende 
P. Helium.

Mo • 1?T.
Last SKJØDE. Stpl: 6 Kr.-65 Øre/ ' i

De 
af Pai

No.19
Last
(X.X.

Un 
mit 3 
■ed o 
foren 
telse 
en me 
■ed P 
bel 1

Jeg underskrevne Ane Caroline Nielsen,Enke efter Ole Chri
stian Nielsen,af Christiansminde i Torslev Sogn,efter hvew 
jeg hensidder i uskiftet Bo,sælger,skjeder og endelig over
drager herved til GaardeJer Frits Christian Petersen af Ræv- 
dal8odde,den min afdøde Mand ifølge Skjøde af 22 Juni 1876, • 
tinglæst 29 s.M. og mig ifølge Adkomst,som samtidig hermed 
tinglæses,tilhørende Parcel Mr.No.54a af Vester Karup,Karup 
Sogn-,af Hartkorn i Alb.,med paastaa^nde Træbevoxning af Fyr • 
og Gran. Parcellen er ifølge Approbation af 23 Maj 1904 fra-- 
Btykket Mr.H0.54 og Grændserne mellem M.N. 54 og 55 er ifølge 
denne Approbation regulerede uden Forandring i Skyldsætning
en. I Overdragelsen medfølger den Ejeren af d.il. 54a Ifølge • 
Skjøderne paa M.No. 54b tilkommende Ret til Vej paa dense Ej
endom og til at henlægge Graner.

Og da KjØberen har fyldestgjort mig for den aooorderede 
KJøbesUm 1000 Kroner.skriver Et Tusinde Kroner,saa skal be
meldte Paroel M.No. 5^a ned paaBtaaende Træer,son han strax 
tager i Besiddelse og Brug,herefter tilhøre ham med fuldkom
men Ejendomsret og med de samme Rettigheder og Forpligtelser, 
hvormed den hidtil har tilhørt min afdøde Mand og mig.i hvil
ken Henseende bemærkes,at der den 12 November 1885 er ting- . 
laet Deklaration af 21 September s.A. om Fredskovsforpligtel 
se.
Jeg betaler alle Omkostninger i Anledning af dette Skjødes 
Udstedelse,Stempling og Tinglysning.

................. . ' min Underskrift vidnesfast.
15 Marts 1911.

Ane Caroline Nielsen, m.f.P. 
Oplæsning forinden Underskriften: 

Jens Ch. Nielsen. 
Ingen Skatterestance.

. 18 Mar.1911. A.Petersen,Fm.

No.20 
Las t

Un 
at væ 
By ,To 
narme 
ber 1 
indtr 
besid

Krone 
. . ■ 
. M

B

M

. g 
neden 
d om i 
der il

■ed a

Det

Til Bekræftelse med 
p . t. Sæ’oy den

Til Vitterlighed,ogsaa om 
P. Helium. 

Vurderingssum 800 Kr.
Hjørring Amtstue. 18 Mar.1911
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No.17. Aflyst Panteobligation af 19 Marts 1909 læst 25 Marts ,1909 
(U.U.4Q6)fra Rigmor Jørgensen f.Geismar til Frøken Dagmar. 
Geismar for 1000 Kr.

Undertegnede Dagmar Geismar frafalder herved den mig ved 
foranstaaende Obligation givne Panteret i Ejendommen.•Holm- 
gaard’ i Vraa,Torslev Sogn .skyldsat under
Matr.Nr. 12f for Hartkorn 1 Skp. 2 FDk. 2 Alb. og

" ’ * 51m * 0 - 0 - i -
med Bygninger,Avl og Afgrøde samt al tilhørende Besætning, 
Inventarium m.v.

Købohhavn den 18 Novbr. I9IO.
Qagmar Aarls-Geiisriar.

TU Vitterlighed: Aage Nielsen Rud.,Madsen
Forretningsfører Prokurist

Hovedvagtsgade 6. Hovedvagtsgade 6.
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No.18. Aflyst Skadesløsbrev af I5 Februar 1907 læst 21 s.Md.CT.T.
^25)fra Thomas Peter Thomsen til Frands Chr.Nielsen ,for 500

No.2
Last
1909



DAHL 
matr.nr.3 m£l. mell. del
Dahl blev ved vor første matrikel i 1664 sat i hartkorn til 7 td.
6 skp. 2 fjk. 2 alb., og forblev stort set udforandret i hartkorns- 
ansættelse efter opmålingen til den såkaldte landmåler matrikel i 
1682, idet tallene nu blev 7-1-3-O og det dyrkede areal var 66,3 
tønder land. Efter den nye matrikel fra 1844 blev hartkornet sat 
til 4 td. 4 s|sp. 1 fjk. 13/4 alb. og gammel skatten var 4o rd. 7o 
sk.
Dahl var fæstegård under Boller og købt til selveje af Anders Jør
gensen, formentlig omkring 181o. Anders Jørgensen, der var gift 
med Maren Christensdatter, døde den 21 juni 1841, 64 år gammel, og 
enken solgte den 19 februar 1846 til sønnen Lars Christian Ander
sen og kom på aftægt på gården. Lars Christian Andersen blev den 
21 april 1846 som 21 årig gift med Petrine Christensdatter fra Sme
degård, og solgte den 26 juni 1856 til Jacob Andreas Weimann, Ham
merholt .
Jacob Andreas Weimann stammede oprindelig fra Randers egnen, men 
havde i 1845 købt gården Hammerholt i Torslev sogn. Han blev gift 
med Emilie Outzen og den 28 okt, 1858 købte han ejendommen ”Dahl- 
hus”, matr.nr.5, der i hartkorn stdo til 4 skp. 2 fjk. ? alb. Skø
det blev først tinglyst den 12 januar I860, efter indhentet bevil
ling til sammenlægning.
Efter at den 6 juni I860, at havde købt jordlodden matr.nr.2, og 
den lille ejendom, eller jordlod matr.nr.34, på godt 3 tønder lqnd, 
købte han gården Kirketerp, matr.nr.6, der i hartkorn stod til 1 
td. 6 skp. o fjk. I/4 alb. og med en gi. skat på 24 rd. 35 sk.
Kirketerp var som det fremgår af hartkornstallene en jævn stor bon
degård, som Jens Thomsen havde købte den 6 juni 1848 og nu solgte 
til Weimann for 23oo rd.
J.A.Weimann fik den 19 sept. 1867 indenrigsministeriets tilladelse 
til at nedlægge Kirketerp og lægge jorden til Dahl, på betingelse 
af, at der inden 2 år indrettes et hus på gårdens sted, med et til
liggende på mindst 1-jr tønde land jord til takst 24, et såkaldt 
pligthus ”i henseende til det betingede hus og videre bekendtgørel
se for vedkommende sogne præst til iagttagelse ved hans årlige ind
beretninger om nedlagte jorder”.
Men en anden aftale måtte bleven truffet, for i stedet solgte Wei
mann knap 8 tønder land, matr.nr.6b, til Chr. Poulsen, Toftelunds
hus, for loo rd., til forening med dennes ejendom matr.nr.22.
Den 19 november 1874 modtog Jacob Andreas Weimann et lån i kontante 
penge på 2o.ooo rd.(40.000 kr. ) ag lensgrevinde Louise Christine 
Danners dødsbo(kong Frederik den 7. stiftelse) til-— efter forven
tet kongelig bevilling til 4^ % rente, og mod l'prioritet i gården. 
Gården, der nu var på 236^ tønde land, var den 29 oktober 1874 ble
vet taxeret til 51.000 rd«, heri var medregnet besætningen, der be
stod af 8 heste, 56 køer, 1 tyr, 8 får og 1 vædder, samt de til går
den hørende avls- og mejeriredskaber
Jacob Andreas Weimann døde den 23 april 189o, og enken Emilie Wei
mann, f. Dutzen, der hensad i uskiftet bo, gav den 1 juni 189o 
sønnen propritær Jacob Emil Weimann, Mølgård i Ugilt sogn, general
fuldmagt til at handle på hendes vegne.



Enkefru Weimann købte den 22 okt. 1891 parcellen matr.nr.lh fra 
Torslev præstegård for loo kr., og bortforpagter derefter gården 
til Anders Jacob Christian Andersen^ der var en broder til fru. 
Weimanns svigersøn Claus Wilhelm Andersen, Fjeldgård, der tidli
gere havde været forvalter på Dahl. Forpagteren udstedte den 21 
december 1893 et sålydende skadesløsbrev til broderen:

Skadesløsbrev.
Underskrevne Anders Jacob Christian Andersen, forpagter af Dal i 
Torslev sogn, meddeler herved min broder propritær Vilhelm Ander
sen af Fjeldgård i Torslev sogn til sikkerhed for skadesløsholdel
se i anledning af en af ham for mig ved forpagtningen af gården
Dal i Torslev sogn indgået kautionsforpligtelse for 5ooo kr* skri
ver fem tusinde kroner, første prioritet i følgende mig tilhøren-
de indbo og andet løsøre:

1 opretstående klaver 2oo kr.
1 egetræsbord 3o -
1 sofa og 7 stole af nøddetræ 115 —
3 flugtstole 6o -
1 bogskab af fyrretræ 25 -
2 konsolspejle med mahognirammer 2o -
1 spejl med antik forgyldt ramme 15 -
1 piedestol af mahogni 3o -
1 regulatoruhr 5o -
3 hængelamper 3o -
2 ildstativer med tilbehør lo -
1 stort litografi i nøddetræs ramme 3o -
2 spyttebakker af støbt jern 2 -
9 egetræsstole 63 -
1 chaicelongue af mahogni 2o -
1 egetræsetagece 6 -
1 puf med broderet betræk 5 -
1 divanbord af nøddetræ lo -
1 amerikansk gyngestol lo -
2 små runde borde 4 -
1 feltstol 2 -
1 poleret spillebord lo -
3 rørstole 9 -

15 piber 3o -
6 sofapuder lo -
1 nipsskab af glas med forsk, nips lo -
4 skamler 5 -
gevirer og opsatser 2o -

1 baglade jagtdoublet, taske og rek
visiter 6o

1 stryggeovn med 6 jern 2o —
2 små borde af fyrretræ 4 -
1 spejl i nøddetræsramme 2 -
1 egetræskiste 15 -
2 polerede egetræs servanter 2o -
1 malet fyrretræs servante lo -
8 lysestager 8 -
1 mahogni kommode 125 —
1 mahogni toiletspejl 15 -
3 klæde- og linnedskabe 5o -

0 
r
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brysseler gulvtæppe 15 kr.
broderet gulvtæppe lo -
små gulvtæpper lo -
bprdtæpper 15 -
malerier 2o -
olietryksbillede 5 -
større og mindre litografier i ramme5o -
større og mindre fotografier - - 5o -
spiseborde med løse plader 5o -
egetræschatol, mahognifineret 2oo -
sofa og 2 stole med plydsbetræk 3o -
trægyngestol lo -
mahognibuffet 3o -
anretningsbord 5 -
skrivebord 2o -
kulkasser af blik 15 -
dobbelt seng, mahognifineret,madras 5o -
malet fyrretræsseng m. fjedermadras lo -
feltsenge lo -
dragkiste af egetræ lo -
symaskine, 2 bordlamper 25 -
mindre stueuhr lo -
væggeuhr 5 -
tobaksbord og pibebrædt lo -
papirkurv 2 -
blomsterbord 3 -
barometer lo -
thermomètre 5 -
lommeuhre og smykker 5o -
pudevår 3o -
hvide overdyner 2o -
hvide overdyner, 1 stribet do. 3o -
blåstribede underdyner, 2 blåstri
bede lange puder 3o -
rødstribet underdyne, 2 blåstribe
de hovedpuder 3o -
blå- og rødstribede underdyner, 2 
brunstribede lange puder 3o -
brunstribede underdyner, 1 gulstric^ 
bet underdyne 3o -
røde hovedpuder, 1 grå hovedpude 2o - 
gulstribet langpude, 2 børnepuder lo - 
lagner, 6o håndklæder 2oo -
viskestykker 4 -
bordduge 36 -
servietter, 7 kaffeduge, 5 lyseduge 5o - 
buffetduge, 2 strikkede sengetæpper 2o - 
vatterede sengetæpper 5 -
forskellige håndklædeholdere 5 -
fag gardiner 3o -
polerede gardinstænger lo -
kortkasse, 1 schakspil, 2 tadebrik- 
ker, 1 kortpreser lo -
blækhus, 1 tændstikstativ, for
skellige askebægre lo



Bøger«
H.C.Andersens eventyr 2 bd. Bergsi novell. 3 bd. lo kr. 
Carl Bernhard 9 bd. Blicher 4 bd. 25 -
B.Bjørnson 2 bd. Brehm Fuglenes livlbd. 15 -
Drachmann 2 bd. H.F.Ewald 4 bd. lo -
J.Ewald 2 bd. Dickens levned 3 bd. lo -
Dickens 6 bd. Fra alle lande 2 bd. 15 -
Gyllenburg 5 bd. Halberg 2 bd. 15 -
Holmgren 1 bd. Ingemann 9 bd. 2o -
Baggesen 3 bd. Lungfreg 3 bd. 15 -
Landbrugsordbog 6 bd. Konversationslexikon 5 bd. 45 -
Rundt på jorden 7 bd.Øehdenschlæger lo bd. 15 -
P.P.Tordenskjold 2 bd. Traps Danmark 6 bd. 2o -
Hacklaflder 6 bd. Heyse 3 bd. 2o -
Prosch 4 bd. Buus 1 bd. Knigge 1 bd. 15 -
Stanley 1 bd. Lacippedun 1 bd. lo -
Benty 1 bd. Brickmann 1 bd. Rydberg 1 bd. 5 -
Wessel 1 bd. Maryat 3 bd. Oppermann 1 bd. lo -
Berømte danske mænd og kvinder 3 bd. 25 -
Botcher 1 bd. Nordiske dragter 1 bd. lo -
Winther 1 bd. Holst 1 bd. Ploug 1 bd. 5 -
Topsøe 1 bd. Gammelt og nyt 1 bd. Ring 1 bd. lo -
Pontoppidan 1 bd. Moller 1 bd. Ipsen 1 bd. lo -
Molbeck 1 bd. Bibel 1 bd. Tusinde dag og nat 2 bdlo -
2 salmebøger 5 -
Italiens kunstskatte 4o -
Forskellige romaner og fortællinger 2o bd. 2o -
1 væglandkort over Danmark, 2 lommekort af do. 5 -
3 stribede hestedækkener 12 -
1 sæt pletteret seletøj 4o -
2 piske 4 -
1 salonbøsse S -

Sølvtøj. Glas og Porcelæn eet.

19 spiseskeer 8o kr.
2 potageskeer 3o -
2 grødskeer 25 -
2 compotskeer 2o -
2 syltetøjsskeer 6 -
1 fiskeske lo -
1 ske til the 1 -
1 sølvbæger 5 -

18 gafler af plet, 6 theskeer af plet 2o -
22 theskeer af sølv 3o -

2 saltskeer af sølv, 2 saltskeer af plet 2 -
2 børneskeer af sølv lo -
2 etuier med ske, gaffel og kniv af sølv lo -
2 sæt forskæretøj 4 -
1 theskekurv, 1 sukkerskål af sølv 21 -
2 kageopsatser af plet, 2 smådåser af plet 2o -
6 vinbakker af sølv 15 -
6 vinbakker af; plet 5 -
1 plat de menage lo -
1 kaffekande af plet lo -



12 knive med benskafter lo kr.
12 simplere knive 5 -

1 skål til æg, 2 terracottevaser 5 -
1 frokoststel til 8 personer lo -
3 sæt vandtøj lo -

22 kageholdeskener lo -
2 kageskovle 4 -
1 kageskovl af plet 8 -

13 ølglas 2 -
16 vinglas 15 -
lo mindre vinglas 3 -

4 sukkerskåle 6 -
3 mælkekander 4 -

IS knivshåtiver 4 -
5 sàltkar 1 -
1 porcelænsplade til fyrfad 1 -
1 thekedel af messing 4 -
1 spisestel 4o -
4 karafler 4 -
1 kaffestel(8 par kopper, thepotte, 

kaffekande, fløde og sukkerskål) 3o -
24 par kopper 15 -

1 porcellæns urtepotte 4 -
1 jordbærstel 6 -
2 vaser 4 -
7 presenterbakker 12 -
4 servietringe 3 -
2 blomsterskåle 2 -
1 buddingforme af kobber 2 -
1 lerskål 1 -
6 krukker 3 -
4 fiskeassietter 2 -
7 hornskeer 1 -
1 udstoppet fugl 4 -
1 lille fodpose 5 -

en del strikkede tæpper 5 -

Fru Emilie Weimann, der da boede i Fjeldgaard, overdrog den 22 ju
ni 1891 Dahl til svigersønnen Claus Wilhelm Andersen, Fjeldgård, 
svigersønnen guldsmed Johan Storm Trosdahl, Frederikshald og dat
teren- enkefru Lucie Møhren, f. Weimann, i Ålborg, ved følgende skø
de :

Skøde.
Jeg underskrevne enkefru Emilie Weimann, født Outzen, for tiden 
af Fjeldgård i Torslev sogn, tilstår herved at have solgt og af
hændet og herved skøder og overdrager til min svigersøn propritær 
Wilhelm Andersen af Fjeldgård, min svigersøn guldsmed Johan Storm 
Trosdahl af Frederikshald og min datter enkefru Lucie Møhren, f. 
Weimann, i Alborg, den mig ifølge adkomster tinglæste 13 december 
1894 og 21 maj 1896 tilhørende ejendom ”Dal" med til og underlig
gende i Torslev sogn, Dronninglund Herred, skyldsat således i sog
nets mellemste del:



gi. skat
62 rd. 24 skmatr.nr.3 hartk. 4 td. 4 skp. 1 fjk. 3/4 alb.

- 6a - 1- 4- 3- 2±
— - 2 - 0 - 1 - 3 - 1 4 - 24 -
— - 5 - 0 - 4 - 2 - 1/4 - 6 - 65 -
X - Ih - 0 - 0 - 1 - 1/4 - 49 -
— - 34 - 0 - 1 - 1 - 1/4 -

1

medkonge-korntiende af matr.nr.23, 6a og 34, kirke-korn og kvæg
tiende af matr.nr. 2-3 og 6a, samt konge-kirke-korn og kvægtiende 
af matr.nr.5, samt påstående bygninger, og disses mur- og nagelfa
ste tilbehør, avl, afgrøde og gødning og den ved samme værende mig 
tilhørende besætning, inventarium og avlsredskaber.
Køberen overtager til forrentning og indfrielse den på ejendommen 
hæftende l'prioritetsgæld stor 4o.ooo kr. til lenhnsgrevinde L.C. 
Danners dødsbo og har selv at ordne med panthaveren i henseende til 
gældens overtagelse, ligesom køberne også overtager et hvert ansvar 
som kan flyde af den på ejendommen den 7 maj 1896 tinglæste kau
tionsforpligtelse for lo.ooo kr. til Discontobanken i Hjørring med 
oprykkende prioritet i ejendommen næstefter 4o.ooo kr.
Forøvrigt bliver for ejendommen og t)vad med samme følger intet vi
dere at udrede til mig eller arvinger, og den solgte ejendom, af 
hvilken køberne nu straks tiltræde besiddelsen og af hvilken de 
fremtidig svarer skatter og afgifter og andre denne påhvilende byr
der, skalderfor fra nu af tilhøre køberne med fuldstændig ejendoms
ret og med de samme rettigheder, almindelige byrder og forpligtel
ser, hvormed den har tilhørt mig og tidligere afdøde mand og hjem
ler jeg ejendommen ved lovligt og anmærkningsfrit skøde.
Køberne respekterer den om ejendommen indgåede utinglyst forpagt
ningskontrakt for den resterende del af forpagtningstiden.
Af hensyn til forbrug af stemplet papir ansættes det solgte og over
dragne til værdi 60.000 kr., skriver sexti tusinde kroner, hvoraf 
15.000 kr. regnes for løsøret og 45.000 kr. for fast ejendom.
Det bemærkes, at 1/6 bankhæftelse af konge- og korntienden af matr. 
nr.6a forrentes, at der den 12 december 185o er tinglæst et arve
fæstebrev til Mads Chr.Larsen på et stykke engjord, at kirke-korn- 
og kvægtienden af matr.nr.6a er under pant for 12.000 kr. og bank
hæftelse, og at der er tinglæst konstatering af præste-korntienden, 
samt at der er ældre adkomstmangel på matr.nr.Ih, der også er un
der pant for bankhæftelse. J
Køberne er lodtagne i ejendommen således at J.S.Trosdal er fortrins
vis ejendomsberéttiget for 75oo kr. og fru Møhrens for 6000 kr. frem
for Wilh. Andersen. Forøvrigt lige intessentskab.
Til bekræftelse underskriver jeg dette skøde i vitterligheds vidners 
overvær.

Fjeldgård den 13 maj 1899.
E.liJeimann

Til vitterlihed:
L.D.Bruun S.Madsen



Enkefru Emilie Weimann, født Outsen døde den 6 august 1899. Hendes 
dødsbo blev behandlet som intet ejende, se 7.3.19o7-46. Der var 
følgende børn i ægteskabet:

1. Jacob Emil Weimann, Mølgård pr. Hjørring.
2. Georg Andreas Weimann, Musted i Jerslev sogn.
3. Enkefru Lucie Mehrens, født Weimann, Alborg
4. Caroline Trosdahl, født Weimann, gift med guldsmed J.S. 

Trosdahl, Frederikshald.
5.1Julie Kristiane Andersen, født Weimqnn, gift med propri- 

tær Vilhelm Andersen., Allerup, Hellevad sogn.
De nye ejere mageskiftede den 28 juni 19oo med Søren Eskildsen 
Marqvart Thomsen, Flamsholt. Dahl blev ansat til 65.ooo kr. og 
Fiamsholt til 3o.9oo kr. Iføle værket ”Større Danske Landbrug” 
skulde Marqvart Thomsen være Weimanns søn, men det må bero på en 
misforståelse og har intet med virkeligheden at gøre. Den 12 sept. 
19ol blev der fredet en højtliggende og meget velbevaret gravhøj 
med en flad kurve, der skimtes 2 randsten mod syd og 1 mod nord.
Søren Eskildsen Marqvart Thomsen solgte den 3o juli 191o til Niels 
Peter Rafn, hidtil Nørgård i Iskov, for 87.ooo kr. og flyttede 
til Jellinge,
Niels Peter Rafn, der den 19 november 1895 var bleven gift med Ma
rie Sofie Frederikke Rafn, opførte i 1916 gårdens flotte stuehus 
og i 192o opførte han den østre sidelænge, der var heste- og svine- 
stald. Den vestre sidelænge kostalden opførte han midt i 2overne.
Niels Peter Rafn solgte i 1928 til Johan Peter Hæstrup, der den 3 
september 1935 solgte til Christen Svendsen Andersen for 169.466 
kr. Gården var da på 237 tønder land og med en besætning på 14 he
ste, 6o malkekøer, 4o ungkreaturer, 5o svin og 3 får.
Men Christen Svendsen Andersen overtog i realitetten ikke hele går
den, iddt Hæstrup beholdte ca. 13 ha, jord til opførelse af ejen
dommen Sønder Dahl, som han selv beholdte.
Christen Svendsen Andersen solgte efter hånden nogle parceller fra 
til oprettelse af selvstændige landbrug, så gården kom ned på et 
tilliggende på 168 tønder land. *^an solgte den 18 januar 1975 til 
sønnen Laurits Hvidegård Andersen.



Sønder Dahl 
matr.nr.5c og 5d
Johan Peter Hæstrup opførte ejendommen efter at havde solgt Dahl i 
1935 og solgte i 1943, formentlig til Sigurd Christensen, der omta
les dette år, men samme år omtales Chr.Tidemann Kjeldsen, der den 
9 juni 1947 solgte til Arne Burholt, der den 28 januar 195o solgte 
til Tage Birket Pedersen, der den 14 november 1958 solgte til Svend 
Christensen, hvorefter Karen Edel Christensen ved bodelingsskøde 
fik adkomst den 11 december 1972. Hun solgte den 14 decb. 1983 til 
Svend Erik Andersen, Fladbirk.
Kirkholtvej lo

Dalsaqer
matr.nr.3e
Christen Svendsen Andersen, Dahl, solgte parcellen til Otto Mari
nus Andersen Tougård i 1936, der opførte bygningerne og fik den 
22 februar 1937 tinglyst navnet Dalsager på ejendommen, der er på 
16 tønder land. Skødet blev udstedt den 22 decb. 1937 og den 14 
april 195o blev parcellen 3h købt til.
Højstrupvej 8

Håbendal
matr.nr.3f
Parcellen er udstykket fra Dahl i 1936 og navnet Håbendal er ting
lyst på ejendommen den 27 april 1937.
Juul Edvard Åedersen solgte den 21 april 1945 til Carl Larsen, hid
til Kildal i Karup, efter hvis død enken Agnes Kristine Larsen, f. 
Knudsen fik adkomst den 7 novb. 1974.
Højstrupvej 16



Højstrupvej 2o
matr,nr.3g
A.A.Pedersen solgte den lo okt. 1938 til Megnert Carlsen, der den
16 januar 1965 solgte til Jørgen Larsen, der den 9 sept. 197o solg
te til Jens Christian Svendsen.

Matr.nr,3b
J.P.Hæstrup, Dahl, solgte parcellen til Jens Martinus Christensen 
den 5 okt.1935, der den 15 novb. 1954 solgte til Christian Andersen, 
der den 9 okt. 1974 solgte til Søren Munkholt Jensen, der den 5 
april 1984 solgte til Ana Hansen.

2areal: 69o m



HAVERSLEV 
matr.nr.4a mellemste mfl.

Ejendommen, der oprindelig blev kaldt Hugger huset, blev efter 
den sidste matrikel fra 1844 sat i hartkorn til 3 fjk. £ alb. og 
gi.skatten var 1 rd.82| sk. og arealet skønnes at havde været på 
ca. 9 tdl.

Huggerhuset var omkring midten af forrige århundre ejet af Pe
der Sørensen, der var gift med Kirsten Isaksdatter. Efter hans 
død solgte enken den 8 decb.1865 til Lars Peter Larsen, der solgte 
til Christian Peter Pedersen, der den 28 januar 1897 mageskiftede 
med Anton Jensen, Volsted, der den 6 april 1899 solgte til Chri
stian Jensen, hidtil fra Tiis for 5.ooo kr., der den 25 juni 19o3 
solgte til Anders Christian Olesen for 5.55o kr. Der var da en be
sætning på 2 heste og 3 køer.

Anders Chr.Olesen solgte den 3o marts 19o5 til Hans Peter Jen
sen for 6.000 kr., der den 14 decb. 1911 mageskiftede med Laurits 
Chr. Hesthaven, Kirkelund, der tilkøbte parcellen 6b, der var på 
knap 8 tdl., den 27 marts 1913 for 35oo kr. Parcellen havde til
hørt den i I860 nedlagte gård Kirketerp, der da blev lagt under 
Dahl, men parcellen 6b blev solgt til Toftelundshus og derfra nu 
solgt til Haverslev, som ejendommen nu blev kaldt.

Efter at havde frasolgt parcellen 6d til Niels Chr.Jørgensen 
for 195 kr., solgte Hesthaven den 2o novb.1913 til Hans Pedersen, 
hidtil Kolbro møllehus for 15.800 kr. og indestod for at der var 
17 tønder land og skulle erstatte det manglende med 500 kr. pr. 
tønde land.

Hans Pedersen solgte den 4 maj 1916 til Jens Chr.Thomsen, Rend
borg i Karup for 19.5oo kr. og købte der efter dennes ejendom, me 
egentlig mageskifte var det ikke. Jens Chr.Thomsens hustru Sine 
Amalie Thomsen,f .Christensen døde den 31 maj 1924. Der var 6 børn 
i ægteskabet.

Kristian Thomsen solgte den 2 febr.1945 til Hans Peter Thomsen

Lendumvej 37



Højstrupvej 12 
matr.nr.lae 4b 3i ldp mellemste

Christian Peter Pedersen,Vöisted købtparcellerne den 18 januar 
19oo og solgte den 22 okt.l9o3 til sønnen Jens Peter Pedersen £or 
25oo kr., der den 16 sept.1915 mageskifter med smed Jens Dahl An
dersen i Hørbylund. Ejendommen var da sat til 7ooo kr.

Jens Dahl Andersen solgte den 14 marts 1918 til Karl Christian 
Larsen fra Gærum for lo.ooo kr. Den 7 januar 1915 blev parcellen 
matr.nr.17s købt til for 7.3oo kr., men synes ikke at være sammen
lagt med ejendommen, der da blev kaldt Præstegårds mark.

Karl Christian Larsen solgte til Martin Rhiger, hvor når er u- 
sikkert, men den 12 okt.1922 optog denne et lån i ejendommen.

Ejler Larsen solgte den 23 marts 1966 til N.C.Larsen, Strand
gården, der den 5 juni 1971 solgte til arkitekt Orla Jacobsen, 
Frederikshavn, der efter at havde givet bygningerne en grundig 
restaurering solgte til.Birgit Elise Salby Madsen.
lae 4.7715 m2
4b 4649 ”
3i 222© « 
ldp 1.1780 "



Lendumvej 41 
matr.nr.6c

Martinus Pedersen købte den 11 juli 1912, men rejste senere 
til Los Angeles i Californien og gav moderen, enken Elise Peder
sen fuldmagt til at sælge til banearbejder Harald Peter Chr.Niel
sen den 26 marts 1925 for 325o kr. se 2815, der den 21 sept.1971 
solgte til Jens Jørgen Larsen, der den 18 juni 1979 solgte til 
Mogens Bach Sørensen, der den 12 sept,198o solgte til Jens Rasmus 
Vestergård Larsen.

Gyldenhøj 
matr.nr.6d 6e

Jørgensen købte den 2o novb.1913 og solgte den 25 juni 1914 
til Niels Peter Chr.Marinus Andersen fra Ll.Tyrrestrup for 9oo 
kr., der den 13 april 1916 solgte til smed Niels Peter Nielsen 
fra Try for looo kr., der allerede den 4 maj s.å solgte til ar
bejdsmand Christen Peter Christensen for lo5o kr., der den 21 
sept. s.å.(da omtalt som cementstøber i Horshave) solgte til 
fiskehandler Peter Iversen, Thorshøj for 115o kr., der den 11 
marts 192o solgte parcellen 6e til enke Marte Line Nielsen for 
3oo kr., der den 16.12.1926 solgte til Jens Chr.Christensen med 
bygning for 3oo kr., 5.aim.vurdering var 2ooo kr.

Resten af ejendommen(hovedparcellen)6d, solgte Peter Iversen 
den 4 novb.l92o til grd.Chr.Molbjerg, Hugdrup og Chr.Nielsen, 
Glindvad, i lige sameje, for 5.5oo kr., der den 12 marts 1925 
solgte til Jens Christensen, der nu havde den fiskehandler Pe
ter Iversen forhen tilhørende ejendom.

Fogedudlægsskøde til Ole Vagn Jensen den 17 okt.1978 på 6d 6e



FLADBIRK
matr.nr.7 mellemste mfl.

Fladbirk blev ved vor første matrikel fra 1664 sat i hartkorn 
til 6 td., der efter opmålingen til den såkaldte landmålermatri- 
kel i 1682 blev forkøjet til 6 td. 1 skp. 3 fjk. 1 alb. og havde 
et dyrket areal på 37.8 tønder land. Om gården blev delt i 2 ejen
domme og siden sammenlagt, kan jeg ikke umiddelbart se, men det 
nuværende Fladbirk består af 2 ejendomme der har matr.nr. 7 og 9 
mellemste del Torslev sogn. Matr.nr.9 var den største og var ef
ter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3-4-3-li og gi.skatten var 
42 rd.54 sk. og matr.nr.7 stod i hartkorn til 1-1-3—| og gi.skat
ten var her 13 rd.62 sk.

Fladbirk var fæstegård under Lengsholm og købt til selveje i 
18o4 af Niels Christensen, der døde i 1814 og enken Mette Chri- 
stensdatter gifter sig den 28 decb.1816 med karlen på gården 
Christen Andersen, der fik skøde på gården, som han solgte til Pe
der Andersen, der solgte til Anders Olesen, der var gift med In
ger Marie Jensdatter.

Anders Olesen solgte den 3 maj 1843 til Hans Pedersen, der den 
8 juli samme år blev gift med Juliane Marie Poulsdatter. Han bort
forpagter fra 1 maj I860 gården til Anders Christen Sørensen, U- 
gilt præstegård for 9 år og i den forbindelse ser vi at Hans Pe
dersen havde fået skødet tinglyst den 22 juni 1843, se 1.8.1867. 
Forpagteren skal holde 2o køer, men der var kun 12 ved overtagel
sen, skal mergle 1 gang i rotationen med 150 almindelige læs pr. 
tønde land, løsøre m.pris 16.1.1868 afl.

Inden forpagtnings perioden var udløben gik gården til tvangs- 
aktion og her ved 3.aktion den 5 marts 1868 købte Weimann, Dahl 
og Christen Christensen, Nørgård i Vange gården for 6000 rd. og 
solgte den 16 juli 1868 til forvalter Martin Sørensen Møller fra 
Hjørringhede for 7000 rd., der den 12 august 1875 solgte til for
valter Jens Lassen Brendstrup, Vangkjær for 34.000 kr. og købte 
der efter Tislum Nørgård.

Jens Lassen Brendstrup fik endeligt skøde på gården den 2 marte 
1876 og den 18 decb. 1884 købte han hovedparcellen fra den udstyk
kede gård Vanglygten matr.nr. 21a hartk. 7-1—Brendstrup fik 
den 22 febr.1895 en udstykningsplan approberet, men først den 7 
marts 19o7 gjorde han brug deraf og solgte parcellerne matr. nr. 
7b 7c 7d til Niels Chr.Nielsen, St.Toften for 5.5oo kr. og den 11 

^„/april 19o7 mageskiftede han med købm. Johs. Kjær gård, der har V.Thi- 
rup i Set.Olaf sogn.

/Î



Fladbirk blev sat i værdi til 37.ooo kr. og V.Thirup til 53. 
ooo kr. Der medfulgte 7 heste og 49 stk.kreaturer. Johs.Kjærgård, 
der senere blev en meget kendt ejendomshandler, mageskiftede med 
Christen Christensen, Langager i Lendum, der blev sat til en vær
di af 25.000 kr.

Christen Christensen fik skøde på Fladbirk den 11 april 1911 
og solgte den 11 juli 1912 en 7-8 tdl. af matr.nr.21 for 3oo kr. 
pr.tdl. til Østergård i Vange, matr.nr.21g. Parcellen lå nord for 
landevejen.

Christen Christensen solgte den 2 maj 1918 til Jens Peter Jen
sen, Vangterp for 138.ooo kr. og købte der.efter 0.Horshave. Der 
var da en besætning som medfulgte på 6 heste, 28 køer, 6 kvier, 2 
tyre, 11 kalve, 7 svin og 2 får.

Jens Peter Jensen solgte den 26 okt.1922 til Christian Møller 
fra Over Klarup for 131.ooo kr. Ejendomsskyld 58.000 kr.. Møller 
solgte den 25 januar 1923 til ungkarl Ole Chr.Olesen fra Nr.Vrang
bæk i Gærum sogn for 127.4oo kr.

Ole Chr.Olesen solgte, efter forlyden, i foråret 1929 til Se- 
velsted (men jeg har ikke set noget skøde vedr. denne handel), de* 
den 1 august 1929 solgte til Niels Ejnar Jensen. Fladbirk var da 
på 128 tdl. og i 1939 blev der solgt 17 tdl. fra og gården består? 
af matr.nr. 7a 9a 9c 9e 2ob 21a

Niels Ejnar Jensen solgte den 19 august 1968 til svigersønnen 
Svend Erik Andersen og datteren Lisbeth Andersen og købte der ef
ter et hus i Thorshøj,

matr.nr.9f
Chr.Th.Andersen solgte den 28 august 1929 til Niels Ejnar Jen

sen, der den 19 august 1968 solgte til Svend Erik Andersen.

Søholtvej 43
matr.nr.9d. N.C.Jensen solgte den 7 marts 194o til Jens Peder 
Jensen.

/9



Toftensvej 6
Ejendommen er oprettet af Valdemar Thomsen, ved opkøb og sammen
lægning af flere parceller og ejendomme.
Niels Chr.Nielsen, Toften købte parcellerne 7b 7c 7d fra Fladbirk 
den 7 marts 19o7 for 5.5oo kr. Han solgte parcellen 7c til murer 
Peter Iversen fra Bjeldal den 22.12,1910 for 25oo kr. 3 fjk. 1£ 
alb., der den 27 marts 1913 solgte til Valdemar Thomsen.
Niels Chr.Nielsen, Toften solgte parcellerne 7b 21c til murer 
Peter Iversen den 16 april 1914, men i stedet for at bygge, tran
sporterer han retten til skødet til Valdemar Thomsen, til samme 
pris han selv skulle give, 16oo kr.
Lille Tof tens hus: matr.nr. 23b alb. gi,skat 9. sk.
Carl Anton Gustafsen købte den 4 juni 1868 og solgte den 15 april 
1869 til Lars Chr.Christensen, der den 24 marts 187o solgte til 
Lars Peter Larsen, der besluttede sig til at rejse til Chicago, 
U.S.A, og gav den 14 august 1872 Jens Pedersen, Toften fuldmagt 
til at sælge huset. Jens Pedersen solgte huset til Jens Christen 
Frandsen den 14 marts 1874 for 25o rd., der den 8 august 1878 
mageskiftede med Toftlundshus, men her er ejerforholdene lidt u- 
sikre. Jens Chr.Jensen købte den 29 maj 1882 og solgte vistnok i 
1886 til moderen Maren Madsdatter og søsteren Ane Cathrine Jens
datter, der solgte til Niels Peter Andersen, der den 2 novb,19o5 
solgte til Anders Chr.Hansen, Galtrup mark for lloo kr., der den 
9 sept,19o9 solgte til Christen Jensen for 18oo kr., der den 11 
febr.1915 solgte til Chr.Peter Pedersen for 19oo kr., der den 25 
april 1918 solgte til Valdemar Thomsen for 2825 kr.
Valdemar Thomsen solgte den 8 juni 195o til Jens Madsen, der den 
27 juli 1950 solgte til Chr.Peter Christensen, der den 9 maj i960 
solgte til Valdemar Pedersen Sort, der den 16 sept.1964 solgte 
til Julius Peter Christiansen, der den 14 decb.1966 solgte til 
Lars Âge Christensen.

7e 7b 21c løsøre 27.9.1917-1646
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KIRKHOLT
matr.nr.8 mellemste mfl.

Kirkholt, eller Kirkehuset som ejendommen også blev kaldt, bier 
efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 skp. 3 fjk. I-?- alb. og 
gi.skatten til 2 rd,23 sk.

I de ældre skøder på ejendommen var bemærket, at en tidligere 
ejer manglede tinglyst adkomst og en ældre adkomst på ejendommen 
var mangelfuld, så med den slags oplysninger i mente ville det væ
re uklogt at gå for langt tilbage i tiden, men vi ved med sikker
hed at ejendommen i 1834 var ejet af en ældre mand ved navn Jens 
Andersen, han døde kort tid efter og han$ 28 år yngre enke gifte 
sig med Peder Christensen. Enken hed Ane Gregersdatter og sidst i 
fyrrerne da hun giftede sig 2.gang.

Peder Christensen solgte den 18 juli 1861 til Niels Peter Niel
sen, der døde den 31 marts 1874 og enken Mariane Larsdatter solgte 
2o januar 1876 til sønnen Lars Christian Nielsen for 84o kr.+ af
tægt. Lars Chr.Nielsen aftalt med nogle beboere i sognet om at by? 
ge en kirkestald og i den anledning blev der oprettet en kontrakt 
der havde følgende ordlyd.

Torslev den 7 juli 1892. Overenskomst imellem Lars Chr.Niels? 
sen, Kirkehuset og interessentskabet af ejendomsbesiddere i Tor
slev sogn til erhvervelse af staldplads ved Torslev kirke.
1. Lars Chr.Nielsen forpligter sig til i indeværende sommer at op
føre en forsvarlig stald af størrelse til 12 spand heste, i hvil
ken staldpladsen stilles til uhindret afbenyttelse under guds
tjenesten og andre kirkelige handlinger i Torèlev kirke for ejeræ 
og brugerne af de ejendomme i Torslev sogn, hvis npværende ejere 
har ulagt bidrag til staldbygningens opførelse.
2. Jeg Lars Chr.Nielsen, eller andre ejere af ovennævnte min ejen
dom, holder stedse stalden brandforsikret og vel vedlige, samt rei. 
Ved indstaldning erlægges til mig hver gang en betaling af 5 øre 
pr. hest. Skulle jeg undlade at holde stalden brandforsikret til 
dens værdi, eller vedligeholde eller renholde den, da bortfalder 
anførte betalling for indstaldning, men stalden skal hopfuldt væ
re til vedkommendes afbenyttelse.
3. Den hermed indrømne ret hæfter som servitut for bestandig på 
ejendommen, næst efter en prioritetsgæld på looo kr.
4. Som vederlag for opførelse af staldbygningen er Lars Chr.Niel
sen fyldesgjordt ved kontant 35o kr.og et kvantum tag til en værdi 
9o kr., ialt 44o kr.



Lars Chr.Nielsen må lade beboer der ikke har bidraget til staK 
den indstalde såfremt der er plads, men dog kun på den betingelse 
at disse heste fjernes når nogen af interessenterne begærer stald
plads.

Som bestyrelse for interessentskabet A.Lange, Gydeje, P.Chri
stiansen, Tamstrup og Casper, Aldershvile

Der blev efter hånden købt mere jord til, således matr.nr. lo 
lam og 31. Lars Chr.Nielsen solgte den 4 maj 19o5 til Anton Peder
sen fra Rævbakken for 64oo kr., der den 4 maj 1916 solgte til Chr. 
Peter Jensen, hidtil Bangsbostrand for 11.5oo kr., der den 2 novh. 
1922, skødet tinglyst den 23 i samme måned, solgte til Jens Andre
as Pedersen, hidtil Burholt i Vangkjær, der blev samtidig foreta
get et mindre* mageskifte med Ollerup, der fik matrikel nr. 8b i t 
stedet for lbz. Jens Andreas Pedersen solgte i 1927 til Ejnar 0]e 
sen. (3.12.1927). Købte 3c den 4.11.1929 af K.A.Sørensen.

Ejnar Olesen solgte den 8 juli 197o til Ivan Thomsen, der den 
lo okt.1972 solgte til Peter Mårbjerg, der den 21 okt.1975 solgte 
til Kaj Johs.Wang.
Høj strupvej 5

Ejnar Olesen solgte den 3o.ll.197o jord til Torslev sogns menig
hedsråd til anlæggelse af parkeringsplads.



KROGEN
matr.nr.loa mfl.

Det nuværende Krogen består hovedsaglig af en sammenlægning af 
de 2 ejendomme St. og Ll..Krogen. Lille Krogen matr.nr.lo var dei 
største og efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3-3-2-2^ og 
gl.skatten var 42 rd.68 sk. Store Krogen, blev sat til 2-3-o-2| 
og gl.skatten var 23 rd.61 sk.

Peder Chr.Jensen, der var søn af Jens Jensen, Vanglygten og 
gift med Christiane Andersdatter købte LI.Krogen den 26 marts 18-5 
46 og St.Krogen den 19 januar I860. Matr.nr.24a Vangkjær er og- 
kommet til, men hvornår er usikkert og der er igennem årene solgt 
jord fra flere gange.

Peder Chr.Jensen solgte den 29 juli 1886 til sønnen Jens Pedeæ 
sen for 14.7oo kr., iberegnet aftægt, der den 23 juni 19o4 solgte 
til Alfred Olesen fra Nr.Krogsdam for 38.000 kr., herunder også 
det såkaldte St.Krogens stuehus.

Efter Alfred Olesens død solgte arvingerne gården til deres 
broder og medarving Willy skovgård Olesen den 24 novb.1944

areal:loo tdl.ager,18 tdl.skov

loa 34.8284 m2
11a 12.2815 '•
37a 8.5800 "
24a 5.2400 ” Vangkjær

Niels Markusen købte Store Krogen den 11 april 18o9 

a



1 maj 1879-14 Marcus Nielsen arvefæsteret til Krogsholt den
2o novb.1846 for 2oo år, skal erlægge 1 rigsdaler sølv til eje
ren af St.Krogen årligm,sælger til svigersøn
29.7.1886-18, lo mell. 24 Vangkjær 38h Keepshavehede

11 " 35 ” 38f "

lo 18 1664 6-4-O-O 1682 4-5-O-O 1844 3-3-2-2i
11 " 9-ärO-o ” 1-7-1-11

Krogens hus, Kresten Martinus Christensen købte ii 1914, 14 tdl.



KROGENS MØLLE
matr.nr.12 mellemste del mfl.

Krogens Mølle blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 
td.2 skp.3 fjk.l alb. og gi.skatten var 9 rd.45 sk. Mølleskylden 
var 2-5-1-O. På et ret tidligt tidspunkt var parcellerne 19c n.ø. 
19d Vangkær lagt til.

Krogens Mølle var fæstegård under Ormholt og blev formentlig 
solgt derfra i 1798, samtidig med Ormholts fæstegårde iøvrigt. I 
18ol står Stefan Andersen, der var gift med Johanne Nielsdatter, 
omtalt som bonde og møller. Det er mest sansynlig at gården havde 
skiftet ejer nogle gange i tiden efter statsbankerotten i 1813. 
Fra tiden omkring 183o omtales grd. og mølleejer Thomas Jensen og 
hans hustru Maren Holger Andrea Winkel. Thomas Jensen annoncere 
ejendommen til salg den 16 marts 1838 og solgte kort tid efter til

som nu 
hel- 
of- 
Chr.

forsikret iøvrigt, blev der sat en 
med sognepræsten og propritær Hans 
Casper opførte møllen påny og solgte ca 
der i 1845 solgte til Niels Chr.Jørgen- 
der ejede Torslev kirke og det meste af 
L. Han solgte i 1848, med kirken og kir- 

der var søn af Hans Severin

H.Casper.
Den 24 sept.l84o bortskyllede møllen og våningshuset under dra

matiske omstændigheder og da forsikringsselskaber dengang, 
ikke dækker skader fororsaget ved naturkatastrofer og Casper 
1er ikke havde ordentligt . 
fentlig indsamling igang, i 
Bruun, Ormholt i spidsen. < 
1843 til Hans Fr.Koefoed, < 
sen, tidligere Fjeldgård, < 
kirketiende i Torslev sogn 
ketiende til Frederik Wilhelm Aabel,
Aabel, Sæby mølle og gift med Dorthea Elisabeth Aabel, f.Theilmann, 
datter af godsforvalter Theilmann, Sæbygård, men ejendommen gik 
til tvangsaktion den 3o april 185o og her købt af Hans Chr.Jensen, 
der kort tid efter solgte til August Christian W.Outzen, der døde 
den 29 januar I860 og dødsboet solgte den 23 august I860 til Nie2s 
Juul for 20.000 rd., heri var medregnet rettigheder og forpligtel
ser med hensyn til Torslev kirke. Andel i Torslev sogns kirketi-. .1 
ende m.m. omfattede i hartkorn 284 td.4 skp.2 fjk. 1 17/3o alb. 
(gi.hartkorn) og indbragte llo td.rug og byg og 9o td.havre, samt 
25 rd. i rede penge. Arealet var 7o tdl.

Niels Juul kom efterhånden i økonomiske vanskeligheder. Han 
bortforpagtede vandmøllen med bygninger og begeri til grd.Julius 
Nielsen, Vrågård for 8 år fra 1.1.1867,se 7.2.1867 og den 28 novtu 
1867 solgte han kirketiendet til sin moder enkemadam P.Juul, Kø
benhavn for 6000 rd., der indtræder i rettigheder og forpligtelse?
med hensyn til vedligeholdelse af kirken og inventarium.



Den 13 januar 1868 gik Krogens Mølle atter til tvangsaktion og 
her købt af forvalter E.Brein Brønnum,■ Mølskovgård for 57oo rd. 
Den nye ejer var født på Lengsholm i 1839, søn af Chr.Sev.Brønnum 
der nu boede i Sæby og blev gift med Johanne Georgine Bruun, dat
ter af Hans Chr.Bruun, Ormholt.

Evan Brein Brønnum solgte den 16 marts 1871 til Anton Haubro 
fra Saxager i Vrejlev sogn for 86oo rd., heraf var de 13oo rd. 
for løsøret, der bla. bestod af 2 stk. 5 årige brune hopper, 6 
køer, 2 kvier, 2 grisesøer, 5 får med yngel. Brønnum købte der ef
ter Srd.Ravnsholt i Skæve sogn.

Anton Haubro solgte den 1 juli 1876 til forpagter på Hejselt 
Georg Christian Albrekt Mosel for 24.ooo kr. Mosel, der var gift 
med Sophie Pape, datter af H.Chr.Pape, Hejselt, købte den 1.12. 
1881 parcellen matr.nr.9b, der i 1885 blev omtalt som „ med der
på værende vindmølle

Den 13 maj 19o2 gik gården atter til tvangsaktion og her købt 
af grosserer Viktor Høffding, København for 13.5oo kr., der over
drog retten til skødet til mejeribestyre Søren Madsen, Ø.Vrå, der 
den 14 april 19o4 købte gårdens kirketiende af Mosel for 5o kr.

Søren Madsen fik skødet tinglyst den 8 okt,19o2 og solgte den
6 okt.l9o4 til direktør H.Christensen, Mulbjerggård for 33.5oo kr. 
Der var da en besætning bestående af 4 heste, 14 køer, 2 tyre, 2 
kvier, lo polte, 1 so, 1 orne og mange avlsredskaber.

Direktør H.Christensen, der da boede i Hjørring, mageskiftede 
den 2 marts 19o5 med Niels Sørensen, Gl.Østergård i Tylstrup, der 
den 23.12.19o9 mageskiftede parcellen 12b med matr.nr.36 mellemste

Niels Sørensen solgte den 23 marts 1916 til propritær L.P.Chri
stensen, Nejst og ejendomshandler Morten Jørgensen, Ålborg for 5o. 
ooo kr. Der medfulgte en besætning på 5 heste, 15 køer, 7 unghøv- 
der, 5 kalve, 3 får, 16 svin, 5o høns og avlen. Indvidere medfulg
te 6 tdl., der i umindelige tider har hørt til ejendommen, men ha
ve der ikke adkomst på jorden, der ligger vest for den udtørrede 
mølledam. L.P.Christensen og Morten Jørgensen solgte den 18 maj 
1916 til Niels Anton Christensen, Kvistmarken i Hørby for 4o.ooo 
kr., uden anden besætning en 1 hest og 1 ko.

Niels Anton Christensen solgte den 11 juli 1918 til Frederik 
Olsen fra Badskær for 65.000 kr., alt løsøret medfulgte undtagen
7 høns og i skrukke med kyllinger. Af senere ejere omtales Åge 
Jensen i 1943. Hans Chr.Jensen i 1951.

Vilhelm Christensen solgte den 23 januar 1956 til Niels Regnar 
J acobsen.

N.B, Niels Chr.Jørgensen skøde 3.12.1844, lyst 13.12. s.å



LANGHOLT 
matr.nr.13 mell. mfl.

Langholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 
6 skp. o fjk. % alb. og gammel skatten var 17 rd. o9 sk. Ejendom
men, eller parcellen 25a Vangkær hørte til på et tidligt tidspunkz

Langholt var i begyndelsen af forrige århundre ejet af Thomas 
Thomsen. Hans søn ved samme navn, der blev gift med Anne Jensdat
ter, gik som karl på gården i flere år efter at han var gift og 
det er vanskeligt at sige hvornår han overtog gården, men det var 
engang imellem 184o og 1845. Han solgte den 26 juli 1855 til Jens 
Peter Jensen, der den 16 marts 1882 solgte til svigersønnen Lau
rits Jensen for 7275 kr.+ aftægt. Ejendommen Søhuset var nu kom
met til at høre til Langholt, for Jens Peter Jensen skulle benyt
te det til aftægtsbolig. Søhuset havde matr.nr.14 mellemste.

Laurits Jensen solgte den 18 decb.1913 til Kristen Jensen(for
mentlig søn) der den 26 juli 1917 tog navnet Søndermark til efter
navn. Hans fulde navn var nu Kristen Edvard Søndermark. Han solgte 
den 28 august 1919 matr.nr.25a Vangkær til LI.Skærping for 14oo 
kr. pr. tdl. = 517o kr.

Søndermark solgte den 24 august 1922 til Senius Jensen fra Ør
toft for 53.500 kr., der den 3o august 1962 solgte til Poul Her- 
mansen og Karl Gustav Hermansen. Poul Hermansen blev eneejer fra 
den 5 maj 1966 og solgte den 7 okt.1983 til Peter Thorup Kjølby.

Thomas Thomsen døde den 3o januar 1865, 91 år gi



Søhuset 
matr.nr.14 mell.

Søhuset blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 skp. 
o fjk.2^ alb. og gi. skatten var 2 rd. 74i sk.

Jens Christian Jensen, der var gift med Maren Madsdatter eje
de huset før midten af forrige århundre. Han solgte den 19 juli 
1855 til Peder Nielsen, der den 27 maj 1875 solgte til Rasmus Chr. 
Larsen fra Morild, der kort tid efter solgte til Langholt

O

Aldersro :

Laurits Jensen, Langholt solgte den lo.7.19o2 en parcel'uden 
hartkorn til Chr.Jensen, Ny Søholt, der kaldte stedet Aldersro, 
Han mageskifter den 24 marts 19o4 med Chr.Pedersen, Hedehuset i 
Vangkjær.

Christian Alfred Pedersen fik adkomst til forældrenes ejendom 
den 8 okt,19o8, broder er student i København O



tingbakken

matr.nr.15 mell.

Tingbakken blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 skp, 
o fjk. 21 alb. og gi. skatten var 1 rd. 68 sk.

Tingbakken var fæsteejendom under Hejselt og købt til selveje 
af Christen Jensen, formentlig i 1845. Han solgte så vidt det kan 
skønnes,til Peder Chr.Sørensen, efter hvis død enken Ane Margre
the Thomsen fik adkomst til ejendommen den 3o juli 1868 og solgte 
samme dag til Hans Christoffer Gystoff, efter hvis død enken Jo
hanne Marie Gystoff,f.Christensen den 24 april 189o solgte til 
Christen Chr.Christiansen fra St.Villestrup for 48oo kr., efter 
hvis død enken Kathrine Marie Larsen den 2 sept.1897 solgte til 
Christian Pedersen fra Krogen for 4.5oo kr. Der medfulgte 1 hest, 
4 køer, 2 svin og 6 høns, samt avlsredskeberne.

Christian Pedersen solgte den 17 juli 19o2 til Peter Nicolaj 
Møller for 5.6oo kr.

Allan Jensen købte den 23 januar 198o, tvangsaktion 19 novb. 
1982, der købt af Sverid Erik Henriksen, der fik skødet tinglyst 
den 21 januar 1983.
areal: 1777 m2

Leif Larsen solgte til Kim Lohff Routhe V.T. 15.12.1985

Brønderslevvej 258
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LINDHOLM 
matr.nr.16 mellemst. mfl.

Lindholm blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 6 
skp. 2 fjk. 1 alb. og gammel skatten var 12 rd. 78 sk. og på et 
tidligt tidspunkt hørte parcellen matr.nr.27 i Vrå, 3o mellemste 
del og parcellen nr.2o i Tårs til Lindholm.

Jens Frandsen, der var gift med Ane Margrethe Sørensdatter,der* 
tilsyneladen blev ejer af Lindholm omkring 1836. Han solgte den 8 
febr.1872 til svigersønnen Jens Peter Christensen for 25oo rd., 
der den 4 august 1898 solgte til svigersønnen Jens Christian Ema
nuel Christensen for 7.o77 kr. 96 øre., der den 12 januar 19o5 
solgte en englod matr.nr.27 i Vrå til Søren Peter Nielsen, der ha? 
11b, for 135o kr. og købte den 13 marts 1913 pareellen 2s fra 
Hammerholt for 597 kr. 15 øre. Han solgte parcellen 16d den 11 
decb.1913 for 25o kr. pr. tdl. Der var ca.6 tdl. og prisen blev 
1663 kr. 75 øre. Den 19 januar 1922 købte han matr.nr.16b, se 
denne.

Jens Christian Emanuel Christensen solgte den 6 april 1922 til 
Axel Emil Christensen for 37.ooo kr., men beholder brugsretten på 
3 tdl. for livstid for sig og hustruen Ane Johanne Christensen.

Aksel Emil Christensen solgte den 22 okt.1947 til Aksel Emil 
Christensen, der den 29 juli 1975 solgte halvparten af gården til 
sønnen Asger Lindholm Christensen, der blev eneejer den 17 okt. 
198o.

2
16a 22.0645 m



Nyholm
matr.nr.16b

Efter grd. Jens Feter Christensens død den 15 maj 19o9, fik 
enken Kirsten Marie Christensen,f.Sørensen adkomst til ejendom
men den 31 marts 1910, 14 børn, hvoraf flere bosat på egnen. Hun 
solgte den 2o maj 192o til Peder Næsby, der den 19 januar 1922 
solgte til grd.Jens Emanuel Christensen, Lindholm for 12.5oo kr.

Anker Jensen solgte den 27 april 1961 til Peter Jensen. Tvangs
aktion, fogden til Aksel Emil Christensen den 6 febr.1971.

— -------------------------------------------------------------------- ■ —........ — -----------------——

matr.nr.16d mfl.
Jens Marinus Christensen solgte den 18 juni 1925 til Carl 

Peter Christiansen for lo.loo kr.

Edvard Johan Hansen købte den 17 juli 1961 og solgte til Tekla 
Marie Hansen den 8 sept.l98o

16d 1133 m2
3d 2449 ” Ålborgg.
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LUNDERGAARD 
matr.nr.17a mell.

Lundergård blev efter vor første matrikel fra 1664 sat i hartkorn 
til 6 td. 4 skp. o fjk. o alb., der efter opmålingen til den så
kaldte landmålermatrikel i 1682 blev sat ned til 4-1-2-1 og der 
var da et dyrket areal på 33.3 tønder land. Efter den nye matri
kel fra 1844 var hartkornet sat til 3 td. 1 skp. 1 fjk. i alb. og 
gammel skatten var 29 rd. 52 sk.

Lundergård var fæstegård under Asdal Hovedgård og blev købt til 
selveje derfra af gårdens fæster Niels Nielsen i 1798. En af da
tidens kendteste ejendomsspekulanter, Søren Hilletup, tidligere 
godsforvalter på Wedvlisborg, var i 1793 bleven ejér af Asdal, og 
fik i 1797 bevilling til at frasælge bøndergodset uden at hoved
gården mistede sin skattefrihed,

Niels Nielsen, der var gift med Ide Nielsdatter, solgté til søn
nen, der også hed Niels Nielsen. Han blev den 2o december 1810 
gift med en enke ved navn Anne Marie Jensdatter.

Niels Nielsen kom som så mange andre i økonomiske vanskeligheder 
i kriseårene efter statsbankerotten i 1813, men var dog så vidt 
det kan skønnes,-i stand til at sælge gården til Jens Jensen, men 
hvornår er lidt usikkert, Jens Jensen blev den 27 oktober 1818 
gift med Johanne Nielsdatter fra Vrågård,:og stod da omtalt som 
ejer af Lundergård, men aftægtskontrakten til Niels Nielsen og 
hans hustru,blev først tinglyst den 11 marts 1819 og det er mest 
sandsynligtt at Jens Jensen først fik skøde på gården denne dato.

Niels Nielsen flyttede senere til Løgtholt som indsidder og her 
døde han den 29 marts 1852 og da levede Anne Marie Jensdatter staa- 
dig. Ifølge folketællingslisten fra 185o, beskæftigede han sig 
her med træarbejde, hvilket i reallitetten fret nok betød at han 
sad og lavede river og kratter og den slags.

Jens Jensen"solgte i 1842 til Enevold fcnudsen £ra Tårs, der £ 1843 
sendte et andragende til kommunaftbestyrelseni, eller borgerrepre- 
sentationen i Sæby, om bevilling til krohold i sin ejendomsgård, 
se Vendsyssel Folk og Land, 19o8^ s. 152.



Andragenet blev anbefalet, og herefter var det kun en form sag 
for regeringen at give bevillingen og da den første krobevilling 
således blev given før grundloven, kan man vist rolig kalde den 
en kgl. priviligeret Kro.

Det var pu ikke længe der var kro på Lundergård, Enevold Knudsen 
døde allerede dem 29 april 1844, kun*36 år gammel, efterladen sig 
kone og 4 små børn. Enken Maren Christensdatter havde muligvis 
ikke set sig i stand til at drive’både den store gård og kroen, 
for kort tid efter blev bevillingen overflyttet til Mølfællen, 
det nuværende Sønderholt, hvorfra bevillingen engang inden 1857 
blev overflyttet til Vester Søndergård i landsbyen Vrå og derfra 
i 1884 overflyttet til sin nuværende,plads.

Efîken Maren Christensdatter giftede sig den lo januar 1847 med 
den 25 årige ungkarl Jesper Jensen, dér den 3o marts 1848 fik vi
elsesattesten tinglyst som adkomst til gården. ,

Jesper Jensen var født dén 16 januar 1821 i Skæve sogn, søn af 
gårdfæster Jens Poulsen og Johanne Jespersdatter i Store Nejsum, 
den gård som idag almindeligvis kaldes Nørre Nejsum. Jesper Jen
sen: ejede Lundergård i, 36 år, e'nda de bedste år for landbruget i 
forrige århundre og solgte den 12 september 1883,.skødet tinglyät 
den 3 juli 1884, til forvalter på Bangsbo, Johan Heinrich Becker„ 
ved følgende dokumenter:.

K j øbecontr akt

oprettet mellem gårdejer Jespet Jensen af Lundergård som sælger 
og forvalter på Bangsbo, Johan Heinrich Becker som køber:

Jeg Jesper Jensen sælger herved til bemeldte J.H.Becker, den mig 
ifølge tinglæst adkomst 3o marts 1848 tilhørende ejendom " Lupder 
gård « kaldet i Törslev sogn,•med tétte til- og underliggende un
der matr.nr.17 i sognçts mellemste del, ansat for hartkorn 
3 td. 1 skp. 1 fjk. li alb. gammel skat 29 rd, 52 sk., tillige 
med påstående bygninger med mur- og nagelfast tilbehør, derunder 
kakkelovne, komfur, indmurede kj edler, . hylder m.m.

T

Videre medfølger ejendommens §cvl, afgrøde og gødning, ildebrænd- 
sel samt følgende besætnings- og invent ariegenstande, som nu fin
des ved ejendommen, nemlig: 7 heste, 38 fækreaturer, 21 svin, lo 
får, 16 gæs, 6 ænder, 18 høns, 3 folkesengsklæder med 2 par lag-



ner til hver, 3 arbejdsvogne, 2 fjedervogne, 1 rense- 1 tærske- og 
en hakkelsmaskine, 2 hestegange, 1 såmaskine, 1 hesterive, 1 jern 
kjærneværk samt iøvrigt udvendigt inventarium og mejeriredskaber, 
iøvrigt sker salget på følgende vilkår.

*

Ejendommen og hvad med samme følger tiltrædes og overtages af•_ kø
beren den 1 november d.å. til hvilken tid sælgeren fratræder. Kø- 
beren overleveres forsikringspolicer såvel på bygninger som på løs- 
øre, avl og afgrøde, navnlig drager sælgeren omsorg for, at også 
hestene uden ophold brandforsikree. Imod ret til assurancen står 
bygningerne og det solgte, løsøre fra dato for køberens regning og 
risiko og i tilfælde af, atrder på besætningen fra nuaaf og til 
fratrædelsen, skulde ske uheld, er sådan også for køberens resikø 
og regning, når skaden ikke kan tilregnes sælgeren, der selvfølge
lig har at omgåes og passe samme på forsvarlig måde indtil over
tagelsen finder sted. ...

t
2.

Alle af ejendommen fra 1 oktober d.å. gående skatter og afgifter,, 
såvel til stat som til kommune,såvel tiender svarer køberen.

3.. • « t 3

Af den indavlede sæd må sælgeren indtil tiltrædelsen sker, kun 
forbruge hvad der er nødvendigt til husholdningen og kreaturerne. 
Intet deraf må altså sælges eller på anden måde afhændes, ligesom 
ej heller forerage, strå eller gødning må føres fra ejendommen. Den 
beholdning af smør og ost,, som ved tiltrædelsen forefindes tilhø
rer sælgeren. Ulden af de lo får i efteråret erholder køberen.-* ** • • » »
Sælgeren lader den del af stuehuset tække inden 1 novb. d.å. som 
dertil trænger.

4.
Købesummen for alt anførte er akkorderet til 47.ooo kr., skriver 
syv og fyrgetyve tusinde kroher, der berigtiges af køberen såle
des: lo.ooo kr. betaler køberen skadesløst til sælgeren, senest 
1 novb. d.å., inden overleveringen finder sted og 5.ooo kr. beta
ler køberen til sælgeren i 11 december termin d.å. I samme termin 
optager køberen hos Creditforeningen af jydske Landejendomsbesid
dere et så stort lån som ejendommen kan erholde, hvilket lån sæl
geren medtager i Creditforeningsobligationer til pari kurs som 
betaling.

3 5~
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Resten af købesummen lader sælgeren .imod behørig pan.teobligations 
udsteders indestå i den solgte ejendom og hvad videre med samme 
er fulgt i handlen, til rente 4i % p.a. og uopsigelig sålænge kø
beren og hustru(sidste dog. kun sålænge hun måtte hensidde som en
ke)) lever, under betingelse af, at de i dette tidsrum ikke afhæn
der eller bortforpagter ejendommen. I modsat fald kan kapitalen 
opsiges til udbetaling i en 11 juni eller 11 decb. termin med et 
halvt års varsel. Opsigelse med sådant varsel tilkommer til en
hver tid køberen.

5.
Skøde udstedes i 11 december termin d.å., lovligt og hæftelsesfrit 
imod at sælgeren samtidig erholdes ret til at modtage førnævnte 
kreditforeningsobligationer og mod, at køberen samtidgig udsteder 
panteobligatioja -for den ommeldte restkøbesum. Skulde der på grund 
af den fremrykkede tid ikke kunde erholdes kreditforeningslån til 
11 decb. termin d.å., da udsættes skødet udstedelse til 11 juni 
termin 1884, til hvilken tid lånet under alle omstændigheder op
tages.
• o

6.
Den del af købesummen som overstiger de til 1 novb. d.å. forfald
ne lo.ooo kr., forrenter køberen fra denne dag med 4i % p.a., alt
så 5.000 kr. indtil betalingen til 11 decb. d.å., den del der f y. - 
destgøres ved kreditforeningsobligationer indtil den termin i hvil
ke disse bliver disponible og retskøbesummen indtil obligationen 
altså for fremtiden kommer til at lyde på 41 % p.a. selvfølgelig 
udstedes ikke skøde før de kontante betingede 15.000 kr. af købe
summen ere betalte. For 2.000 kr. af den til 1 novb.’d.å. forfal
dende* del af købesummen stiller køberen behørig sikkerhed, senest 
8 dage fra dato.

Skøde udstedes med forpligtelse for køberen til at respektere de 
under 27 maj 1841. og 13 december 1855 ÿinglæste lejekontrakter på 
jordstykker af ejendommen. Konstatering af præstekorntiende er 
tinglæst.

7.
På ejendommen henstår uudslettet en lille aftægt til Niels Niel
sen og hustru, tinglæst 11 marts 1819. Denne aftægt er forlængst 
bortfalden og sælgeren skal såfremt det på nogen måde er ham mu
ligt foranstalte udslettelse af pantebogen inden skøde udstedes.

3 Ç
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Endvidere skal sælgeren inden samme tid på egen bekostning foran
stalte fraskildt den under ejendommen i henseende til gammelskat 
hørénde parcel af en tidligere fælleslod udskiftet under matr.nr. 
38m, hvilken lod ikke er medindbefattet under handlen.

8.
Ejendommen overdrages iøvrigt med de samme rettigheder og almincte- 
lige byrder hvormed den tilhører sælgeren under hjemmelsahsvar for 
den efter loven.

t • • • •

9.
Af købesummen regnes 7.000 kr. for løsøret, faldende på den del, 
der er rentefri og sikkerhedsfri.

10.
• t

Den mellem besætningen værende gamle hoppe, ca. 2o år, overdrages 
på den betingelse, at den ikke må afhændes, men skal skydes på går
den, når den er ubrugelig. Skulde sælgeren komme til kendskab om, 
at køberen bruger dyret over dets evne, da er sælgeren berettiget 
til selv at lade samme skyde.« » « .

11.
Samtlige omkostninger i anledning af denne kontråkt, stempel, skø
de, skrivning, tinglæsning ôg £ % afgift, deles lige mellem kon
trahenterne. Sælgeren afholder alle omkostninger i anledning af 
kreditforeningsianet, derunder de 21 % til reservefonden, så at 
køberen ike har nogen som helst bekostning ved samme. Obligatio-n^iK* Ç • »

nen for restkøbesummen og sammes tinglæsning er for køberens reg-
t • • •

ning alene, såvelsemm også rentebevilling.

Jeg Johan Heinrich Becker tiltræder herved den kontrakt og for
pligter mig i overens t emmel se med dens indhold, hvorhos jeg i seggs- 
målstilfælde»underkaster mig den hurtige retsforfølgning efter for
ordning, af 25 januar 1828. Først når hestene er assurerede, står 
de for køberens regiko i ildsvådetilfælde.

Til bekræftelse vidnefast. p.t. Sæby dem 12 september 1883.

. J.Jensen J.H.Becker
Til vitterlighed:

Julius Nielsen J.Kongster



Skøde.
Da købesummen nu kontraktmæssig er berigtiget og med bemærkning, 
at den til mig for restkøbesummen! udstedte panteobligation er af 
pålydende 6«800 kr., skøder og overdrager jeg herved til fuldbyr
delse af foranstående købekontrakt til hr. Johan Heinrich Becker, 
den ham solgte ejendom gården " Lundergård ” i Torslev sogn, ef
ter at matr.nr.38m ved indenrigsministeriets skrivelse af 26 ja
nuar 1884 er frastykket, skyldsat under matr.nr.17 i sognets mel
lemste del for hartkorn 3 td. 1 skp. 1 fjk. lf alb., gaämelskat 
59 fcé.o3 øre, hvilken ejendom med bygninger og tilbehør, alt som 
af køberen taget i bengddelse, altså nu skal tilhøre ham med fuld-

* o

stændig ejendomsret og med de samme rettigheder og almindelige 
byrder, hvormed dem har tilhørt mig.

Ifølge udstyknings approbationen bemærkes, at matr.nr.17 bestan
dig skal anses sonn’hovedparcel og med bygning og beboere vedlige
holdes. Køberen respektere de i købekontrakten ommeldte lejekon
trakter og hjemler jeg iøvrigt ejendommen ved lovligt og anmærk
ningsfrit skøde.
Til bekræftelse vidnefast. pit. Sæby den 23 juni 1884.

J.Jensen
Q

Til vitterlighed:
N.K.Kristiansen J.Rasmussen

Jesper Jensen flyttede efter salget af Lundergård til Aalborg som 
en velhavende mand. Købesummen blev som vi har set berigtiget ved 
et kreditforeningslån på 25.2oo kr., et sælgerpantebrev på 6.800 
kr. og en kontant udbetaling på 15.ooo kr., heraf lånte Becker de 
lo.ooo kr. af sin svigermoder fru Dittmann, der fik ophold på Lun
dergård og-var enke efter propritær I. Dittmann, Dybro i Skærum, 
l.ooo kr. lånte han af sin søster frøken Becker, Ellenberg pr.Kap
pelen og de sidste 4.000 kr, lånte han af sin broder, der var læge 
i Nakskov, der alle fik pant i gården og den 2 december 1886 fik 
lægen til yderligere sikkerhed for sine penge, første prioritet 
panteret i indboet på Lundergård ved følgende løsøre pantebrev:

Jeg underskrevne propritær Johan Heinrich Becker af Lundergård i 
Torslev sogn, meddeler herved min broder læge Johann Nicolaus 
Christian Becker i Nakskov til yderligere sikkerhed for de 4ooo

3Î
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kr. jeg er ham skyldig, første prioritet panteret i følgende mig 
tilhørende løsøre.

Ravnsholt den 25 november 1886

31

Johann Heinrich Becker

1 symaskine af nøddetræ 6o kr.
1 rulle af fyrretræ 12 -
1 gultmalet klædeskab 15 -
1 gultmalet klædeskab 15 -
1 lille rundt malet bord 2 -
1 sengested ahornsmalet 2o -
1 sengested ahornsmalet 2o -
2 servanter med marmorplade 20 -
1 servante med marmorplade 2o -
1 chatol ahornsmalet 2p -
1 gl. kommode, brun 5 -
1 toiletbord med spejl 15 -
1 gult malet bogskab 6 -
1 sort puf 2 -
1 gult malet linnedskab 16 -
1 lille skab, brunt.malet 4 -
1 nøddetræs skrivebord 4o -
1 blåmalet bord 2 -
1 taffeluhr; sort træ 20 -
1 puf, blomstret tøj lo -
1 vækkeuhr 5 -
1 spejl m. .brun ramme 5 -
1 _ — — — 3 -
1 t affelûhr, brunt'træ 2o -
1 buffet, brunt lakerét 28 -
1 krydderiskab 2o -
1 spisestuebord, brunt

nøddetræsmalet 32 -
1 brunmalet buffet 5 -
1 bruntmalet bord 6 -
1 sort gyhgestol 15 -
1 brun rips lænestol 3o -
6 rørstole a 5 kr. 3o -
3 håndklÆdeholdere a 1 kr. 3 -
2 sæt blåt vandtøj a 8 kr. 16 -
2 skilderier med sort ramme 4 -
1 rødt og grågult tæppe 2o -
1 barnevogn m. kalesch 15 -
1 kaffekande, messing lo -
1 kaffekande af jern glc. 2 -
1 fyrfad, messing 1 -
1 fyrfad af blik 1 -
1 lille thekedel, blik 2 -
9 gafler, 9 knive, 6 spise

skeer, 8 theskeer, plet 3o -
1 potageske af plet 5 -
1 sølvkageske 2o -

15 sølvtheskeer a 3 kr. 45 -
6 sølvspiseskeer a T7 kr. 42 —
1 sø lvb aromet er 8 -
5 folkefade af jern a 3 kr. 15 -
6 folkekopper a 5o øre 3 -
a saltkar af sleben glas 2 -
i papirsax 2 -



1 æggestativ af porcelæn 6 kr.
1 thepotte af jern 3 -
1 - - porcelæ 3 -
1 likørstel af krystaglas 6 -

18 porcelænstallerkener 2 -
1 vinkande af sleben glas lo -
7 forgyldte kaffetallerkner 4 -
1 hvidt sæt vandtøj 4 -
1 blåt sæt vandtøj 4 -
1 papirskurv, brun 5 -
1 pengekasse med lås 5 -
1 sæt ildtøj 5 -
1 thermometer på stativ 3 -
1 hængelampe 12 -
1 blomsterbord, brunt 4 -
1 stor brocelampe 4o -
1 brftsseler tæppe 25 -
1 blomstret gulvtæppe 16 -
2 små broderede gulvtæpper 25 -
1 bortæppe med snorer omkring2o -
1 tørvekasse med tilbehør lo -
1 harmonika,brunt indlagt 2o —
1 stort skilderi med nødde

træsramme 3o -
8 små skilderier a 1 kr, 8 -
2 sølvlysestager ' 2o -
2 sølvlysestager, finere 2o -
1 stor thekedel 5 -
1 spisestel bestående af:”

36 tallerkener, 1 terrin,.
2 ragotfade, 2 sauceskåle 
ogr 6 ovale fade, 12 des-' 
serttallerkener af hvidt 
fajance 4o -

1 platmenage af træ 3 -
1 bordbræt, arult og brunt 2 -
4 brødbakker(;2 røde, 2 sorte) 4 -
8 bakker( 7 sorte, 1 rød )'•. 8 -

18 par kopper af porcelæn 2o -
3 sæt sukkerskåle*& flødek. lo -

12 folketallerkener af jern 6 -
12 vand og’ølglas 6 -

3 mælkekander hvide 3 -
6 brændevinsglas 1 -
1 brændevinskaraffel " 1 -
1 fyrretræskiste ' 5 -
1 spinderok, sort træ 7 -
1 sovekammerspand af jern ’ 8 -
2 pandekagerpander 1 -
1 brødmaskine ’ 7 -
1 rivejern ' ‘ 1 -
1 lille vægt af'blik ' 2 -
1 fejblad af blik 1 -
1 sæt ildtøj 2 -
1 lille øxe ’ 2 -
1 lille hamrtier .1 -
1 proptrkker 1 -
1 vandsi’blåmalet 2 -
1 hakkekniv 2 -
1 æbleskivepande 2 -
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2 klædesnorer til tørring lo kr.
1 morter 2 -
2 petroliumsdunke 5 -
2 oliekander 1 -
1 strygejern med 2 bolte 3 -
1 messingkedel 5 -
1 tin spand . 2 -
1 ægte krystal frugtskål 8 -
1 chocoladekande af porcelæn 6 -
1 kagefad af porcelæn 3 -
1 hvidt glasfad.til æg 2 -
1 anschoisstel af plet 8 -
2 syltetøjsassietter af glas 2 -
1 platmanage af plet 5 -
2 kopper med navn 4 -
1 ægte sleben osteklokke 5 -
2 blomsterglas 2 -
1 theglas 2 -
1 thedåse 2 -
1 bordbørste- . -1 -
2 ægte kompostetel af sølv , 12 -
2 servietbånd af plet 4 -
1 cigarbæger af sort træ 5 -
1 rødt glas, sleben 12 -

12 vinglas a 1 kr. 12 -
3 vaskebrætteit a 1 kr, 3 -
1 gråt uldent.tæppe 4 -
landmandsblade 11 blade 5o -
1 strygeplads m. 6 jern . lo -
1 brunt bordtæppe 3 -
1 barnestol med bord 12 -
1 damepels grå m. bjørneskind9o -
1 herrepels grå m. sort- tøj 3o -
1 dobbelt fodpose, 1ammesk. 4o -
1 lille dame fodpose . lo -
4 sengetæpper a 2 kr. 8 -
2 - - a.3 kr. - 6 -
6 par grove lagner a 2 kr. 12 -
6 pudevår a 1 kr. 6 -
5 par grove lagner a 3 kr. 15 -

12 pudevår a 1 kr. 5o øre 18 -
4 par fine lagner a 6 kr. 24 -
4 pudevår a 2 kr. • 8 -

18 damask håndklæder 54 -
12 håndklæder a 2 kr. 24 -
24 viskestykker a.5o øre 12 -

1 damasker dug jagtmønster 2o -
1 - - m. vi inf enker 25 -
1 fin hørdug med stjerner 15 -

36 servietter damaskes 72 -
1 dug m. efiublade 15 -
2 duge m.svaner mrkt. S.B. 28 -
1 hørdug m. store terner 13 -
1 - -stribet 13 -
1 - små stenger’mrkt. S.D. 12 -
2 duge blåhør stribet 24 -
2 duge blåhørs grov 2o -
2 f jermadratser '4o -

llbbnnneaBggettéd - 12 -
1 blå ballie 3 -

&
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• Summa 33662 kr.

1 blå ballie
1 badekar af fyrretræ

1 kr
8 -

1 gul ballie 3 -
1 gul ballie 2 -
1 vandstips 1 -
1 zinkkasse 1 -
3 blikkasser a 2 kr. 6 -
1 blikkasse 3 -
1 jerngryde 4 -
1 jerngryde 3 -
5 jerngryder a 2 kr. 10 -
8 stendunke a 1 kr. 8 -
5 stendunke a 1 kr. 5 -
1 stor blikdunk 3 -
1 lille blikdunk 1 -
3 grå uldne tæpper a 9 kr. 27 -
1 sort uldent tæppe 4 -
1 stor egetræskiste lo -
6 servietter damask 12 -
6 - m. stjerne mrkt. S.D. 12 -
6 små, der mrkt; S.D. 12 -
6 - til bakker 12 -
6----- 12 -
6 - til kaffebrug, frynset 12 -
6 - - - 12 -
6 - fin hør stjernet 12 -
6 - blåhørs - S.D. 12 -
6 - - med knopper 12 -
3 - a 8 kr. fint hør 24 -
6 thehåndklæder a 4 kr. 24 -
6 håndklæder damask 24 -
6 håndklæder m. stjerne 24 -
2 overdyner, blegrøde llo -
1 overdyne grå ulden 35 -
1 - grå m. røde striber 4o -
1 - rød 45 -
2 underdyner, grå m. striberloo -
1 - mørkegrå forsk, stribet 45 -
1 - blå og hvid stribet 4o -
1 - grå blåhørs 4o -
1 hovedpude hvid 25 -
1 - 20 -
2 - hvid m, blegrød kant 3o -
1 - rød lo -
1 langpude grå blåstribet 2o -
2 - mørkegrå sorsk. stribet So
1 langpude grå lo -
2 - blå og hvidstribet 2o -
1 - sortstribet 8 -
1 - mørkegrå 6 -
1 barnesengested 6 -

Der er ingen grund til at antage, at lægen i Nakskov àied o vens tås- 
ende foranstaltning havde til hensigt at tilegne sig broderens ind
bo, om galt skuidé gå, mej® snare at han derved forhindrede andre 
kreditorer i at gøre sådan. Den formffor pantsætning, der kaldes- 
underpant, skulde tinglæses senest 7 dage efter pantsætningen, 
for at være retsgyldig, hvilket som vi ser netop nåedes.

lo



Johann Heinrich Becker - der senere blev fader til forfatteren 
Knuth Becker - mageskiftede den 26 april 1888 med Maren Kjirstine 
Jensen, Øster Thirup. Løsøret var stort set det sajpme, mçn.nu va? 
der kommet .en roesåmaskine og en radrenser til..

Maren Kjirstine Jensen solgte den 4 juni 1889 til forpagteren på 
Sæbygård, Ferdinand Johan Ditlev Wøhlk, for 37.65o kr. Altså små 
lo.ooo kr. mindre en Becker betalte for gården 5 år tidligere. 
Landbrugskrisen var for alvor slået igennem og ramte navnlig det 
store kornsælgende landbrug. Efter at dampskibene havde fået de
res gennembrud, strømmede det billige korn*fra nordamerika til 
landet og 1 tønde rug som i 1882 kunde koste 13.50-14 kr.,ikunde 
i 1887 kun koste 8 kr. pr. tønde.

Ferdinand Johan Ditlev Wøhlk, der var gift med Louise Bartholine 
Wøhlk, født Christensen, fik den. 3 august 19o4 en udstykningsplan 
approberet og solgte derefter en hel del jord fra til oprettelse 
af nye landbrug og som tillægsparceller til naboejendomme bla. lo 
tønder og 3 skæpper land til Vester Morshave. Wøhlk solgte den 22 
december 19o4 til Jens Peter Jensen, hidtil Risgård Mølle i Hørly 
og købte derefter et nyopført hus i Hørby, der ligger på hjørnet 
af Hjørringvej og Nørregade. Her døde Wøhlk den 15 juni 1922 og 
efter enkens død i 1925, begærdde skifteretten huset solgt ved 
tvangsauktion.

Jens Peter Jensen betalte 32.437 kr. 5o øre for Lundergård, heraf 
var 6.000 kr. kontant, der var lig med løsørets værdi. Han solgte 
den 22 juni 1911 til Christian Peter Pedersen, hidtil Flamsholt 
for 40.000 kr. og købte derefter Faurholt i Hørby for 5o.ooo kr. 
og tilføjede samtidig navnet Højbjerre. Han solgte Faurholt vide
re — uden at få skøde på gården - til Thomas Chr. Rasmussen for 
59.000 kr. og købte samtidig den dengang ret anselige gård, Eget 
i Skærum og blev under første verdenskrig kendt som en dristig 
ej endoms spekulant.

Christian Peter Pedersen solgte den 5 marts 1914 til Ole Chr. Høj- 
bjerre(broder til den forrige ejer) for 55.ooo kr. Der den 14 fe
bruar 1918 solgte til Chr. Johannes Kraglund for 8o.5oo kr. og 
købte derefter Snedkergården i Hørby. I handlen medfulgte også de 
udstykkede, men ikke frasolgte parceller matr.nr.17r 17t 17u og 
17v.
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Chr. Johannes Kraglund - der var søn af den kendte frøhandler N. 
C. Kraglund i Hjørring - solgte allerede den 27' juni s.å. til køb
mand C.M.Aabel, Øster Vraa og hotelejer Carl Elias Christensen, 
Øster Vraa for 98.goo kr., der solgte parcellerne matr.nr.17t 17u 
for 7oo kr. og den 26 september 1918, solgte de Lundergård til
Mads Peter Christensen fra Lendum for 12o.ooo kr. Det var en pris- 
stigning på 4o.ooo kr. på 8 måneder, men så var prisstigningernes 
tid også forbi og Mads Peter Christensen kom så at sige til at sid
de med sorteper, men han klarede sig nu godt nok.
Mads Peter Christensen, der var gift med Else Marie Christensen, 
født Pedersen, solgte den 11 januar 1923 pr. købekontrakt til fru• • »
Benedikte Marie Albertsen, født Christensen, men handlen blev ikke 
til noget. Hvorefter han opførte nyt stuehus, med de karakteri
stiske, men lidet skønne, kamtakkede'gavle og solgte den 31 marts 
1927 til partikulier Niels Barmen fra Frederikshavn og købte der
efter Sønder Ørvad i Hørby sogn.

Niels Larsen solgte i 1934 til Jens Olesen, senere tømmerhandler 
i Øster Vraa, der omkring nytår 1945 solgte til Marinus Jensen, 
der i 195o solgte til brødrene-Vandsted, der i 1951 solgte til
Knud Andersen, der den 6 juni 1958 solgte til Gunnar Andersen.

O
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matr.nr.17b mfl.

Ejendommen var oprindelig et hus med lidt jord,der hørte til 
Lundergård og som Mads Christian Christensen havde i fæste. Han 
fik oprettet en købekontrakt allerede den 9 april 1891, men fik 
først skøde på ejendommen den 2o juni 1895. Prisen var 8oo kr. og 
hartkornet var sat til 1 fjk.2 alb. og gi.skatten var 92 øre. Par
cellen 38g hørte med.

Mads Christian Christensen solgte den 19 marts 19o3 til Jens 
Martinus Christensen, der den 18 januar 19o6 købtE parcellen 17h 
fra Lundergård for 12oo kr. og den 5 sept.1918 købte han parcels
lerne 17t 17u samme sted for 7oo kr.

Skifteattest fra Karl Pedersen til Johanne Pedersen f.Christi
ansen den 1 maj 1943, der solgte til Frede Pedersen den 17 okt. 
1967.

LANDLYST
matr.nr. 17c mfl.

F.J.D.Wøhlk, Lundergård solgte den 18 januar 19o6 parcellen 
17c til husmand Laurits Jensen af LI.Krogens hus for 12oo kr. 
der også købte parcellerne matr.nr.38c 38h fra Vangkjær og solgte 
den 12 okt.1911 til Niels Chr.Nielsen, Korsagerhus. Værdien var : 
sat til lo.ooo kr.

Niels Chr.Nielsen døde den 9 juni 1915 og enken Kathrine Marie 
Nielsen, der sad tilbage med 3 umyndige børn, fik adkomst til eje* 
dommen den 1 juli 1915 og solgte den 16 sept. s.å. til Christen 
Martinus Christensen fra Volbrohus for lo.2oo kr., efter hvis død 
enken Johanne Christensen fik adkomst den 25 juli 1936 og solgte 
den 21 novb.1952 til Valdemar Madsen.



ROSENLUND 
matr.nr.17d m£l.

F.J.D.Wøhlk, Lundergård solgte parcellerne matr.nr. 17d 17o 
til Carsten Julius Nielsen den 17 decb,19o8 for 3oo kr. pr. tdl. 
Arealet var på 2o882o kvr.alen =14^ tdl., så prisen blev regnet 
ud til 4.474 kr.72 øre.

Carsten Julius Nielsen solgte den 28 sept.1953 til Henry Chri
stian Thomsen, der i 1965 købte parcellen 17e til.
Rosenlundsvej 9
17d
17o
22a
38 

matr.nr.17h
Jens Martinus Christensen købte fra Lundergård den 18 januar

19o6 £or 12oo kr. 2-1 

matr.nr.17m alb.
Carl Marinus Jensen købte den 26 novb,19o8 og solgte den 5 okt. 

1916 til Christen Jensen, hidtil Højbak i Lendum, £or 345o kr., ?
der den 28 juni 1917 solgte til murer Jens Chr.Nielsen fra Ø.Vrå 
£or 38oo kr., der den 12.12.1918 købte matr.nr.17L, se denne, 
kaldet Horshavehus

Birkelund
matr.nr.17i

F.J.D.Wøhlk, Lundergård solgte parcellen til Hans Adolf Carl 
Christian Olesen den 21 decb,19o5 for 3ooo kr., der får 26oo kr. 
i statslån+ 18oo kr. i statslånefonden som 2.prioritet. Han solg
te den 8 okt.1945 til Svend Herman Jensen. Adkomst for Signe Jen
sen den 5 august 1982, der s.d. solgte til Hans Larsen.
' Rosenlundsvej 8
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Cementstøberiet Horshave

Interessentskabet Cementstøberiet Horshave købte den 19 marts 
19o8 parcellen matr.nr.17k fra V.Horshave £or 5oo kr.

Indehaverne var mejeriejer Hans Peter Frederiksen Lystager, 0. 
Vrå, Christoffer Pedersen, V.Horshave, købm.Niels Chr.Nielsen, 
Thorshøj, Laurits Chr.Pedersen, Melle Straden, mejeriforpagter 
Morten Rolighed Larsen,. Poulstrup og brugsforeninguddeler Otto 
Skruppeltrang, Tårs. jvnf.7.1.19o9-112. og 9.7.19o8-17. Retten 
til at tegne firmaet bliver overdraget købm.N.C.Nielsen og Chri
stoffer Pedersen.

Cementstøberiet Horshave solgte den 1 okt.1946 til Aug.Thom
sen, der den 11 august 1978 solgte til Thove Burchardt Christen
sen.



Lundholm

matr.nr.17p mfl.

Thorvald Weinrich, Råholt købte ca.17 tdl. fra Gane den 8 
januar 1914 for 4oo kr. pr. tdl., men araelet var noget mindre 
en beregnet, så prisen blev kun 492o kr. 86 øre.

Weinrich, der nu boede i Tårs, solgte den lo januar 1918 til 
grd.Laurits Marinus Jensen, Gydeje for 15.7oo kr., der den 22 
august 1918 solgte til grd.Jens Peter Jensen, før Ganeskov for 
29.000 kr. Han købte også en tørveparcel 21d i Vangkjær for looo 
kr. og den 21 august 1919 købte han parcellerne 17y 25m 25n fra 
Gane for 3838 kr. 21 øre, godt 3 tdl. Ejendommen var da kaldet 
Lundholm.

C.Jensen solgte den 25 august 1934 til Alfred Jensen,
, der den 2 juni 1966 solgte til Erik Nielsen.

17p 6.2160 m2 C
17y
25g
25k
25m
25n
21d

THORSMARK 
matr.nr,17q mfl.

Karl Mathinus Kristiansen, Thorshøj købte den 8 januar 1914 
parcellerne 17q 25h fra Gane for 4oo kr. pr. tdl., ca. 12 tdl. 
og prisen blev 4.92o kr.86 øre. Han solgte den 11 april 1918 til 
Jacob Chr.Thomsen fra Tåstrup for 19.ooo kr. Jacob Chr.Thomsen 
var den 5 novb.l88o bleven gift med mejerske Mette Christiansen, 
Tveden i Karup. Han solgte den 21 januar 1926 til sønnen Thomas 
Chr.Thomsen for 24.ooo kr. og navnet Thorsmark blev tinglyst sam
tidig. t stadig i 1945, 17 tdl. Anna Marie Thomsen adkomst den 29 
sept.19 9 og solgte samme dag til Ole Thomsen

17q 7.2190 m2
3i
3bc 2.7170 "

25h
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1^c Lille Krogenshus /
Wøhlk solgte deO8,1.1906 pareWøhlk solgte deik'^8.1.19o6 pa£cell til husmand Laurits Jensén, 
af Lille Krogens hus for 12oo kr. fjk.l^ alb, købte 38c 38h 

Vangkjær den 3 marts 19o4-,.v. sælgep^ 12 okt.1911 til Niels X Chr. 
Nielsen, Korsagerhus, værdi"'-lo 
murea?-Peter—Iversen^skøde 22 

3 umyndige børn, enken KatJ 
solgte den îi.6 s

hidtil af Volbrohns

, der døde den 
S

Nielsen adkomst
Martinustil 

kr.
.1915 

for 10.200

9 juni 1915

1 juli 1915 
Christensen,

17c 38h 38s 38d 38uj^if teattest fra C. M. Christ ensen til Johanne 
Christensen den 2><7.1936, solgte til Valdemar Madsen den 21.11. 
1952 Landlyst/£ x

Lundergård hus: 17h Jens Martinus Christensen købte den I8.I.1906 
for 12oo kr. 2-1

Rosenlund: Wøhlk solgte 
Nielsen fra Toftlund den 
var på 208820 kvr.a 
4.474 kr.72 øre, d 
sen, der æten i 196 
_>17d

170 
22a 
38

øbte

arcellern 17d 170 til Carsten Julius Ni 
7.12.1908 for 3oo kr. pr.tdl. arealet u?

., så prisen blev regnet ud til 
8.9.1953 solgte til Henry Christian Thon

79 



Elmely: matr.nr.17L, Jens Nielsen fra Lundergårdhus solgte den 
3o.6.19o8 til Niels Chr.Nielsen fra Hvilsted for 2800 kr., løs
øre 1 ged og en høne med kyllinger, der den io sept.l9o8 solgte 
til Peter Chr.Larsen, Elsthavehus for 3.3oo kr. og købte 5e i V. 
der den 2.12.19o9 solgte til Cementstøberiet for 2880 kr.
der den 12.12.1918 solgte den vestre halvdel med bygningerne 17x 
til X Carl Peter Christiansen, 0.Horshave for 35oo kr. og sks 
den ubebygged parcel 17L til husejer Jens Chr.Nielsen, Horshave 
for 35o kr. , solgte 17L 17m den 12 novb.,1925 Niels Chr.Jensen
fra Hugdrup for 5.5oo kr.
J.Chr.Nielsen solgte den 12.11.1925 til Niels Chr.Jensen, adkomst 
for Marie Karoline Jensen den 26.4.1966, solgte samme dag til 
Harald Martinus Kristensen, der den 23.10.1968 solgte til jfens 
Peter Weinrik Jensen, adkomst til Emma Karla Jensen den 14.1. 
1975, der den 25.5.1981 solgte til Birgitte Hansen og Carsten 
Andreasen, der den 18.11.1982 solgte til Eva Emilie Haugård
Hjørringvej 297

17n V.Horshave solgte parcellen til Lars Simonsen, hidtil af 
Stradens hus for 32o kr., den 27 august 1908 nr.32, tømrer 
Larsen bygger for 2ooo kr.
Lars Simonsen solgte den 6 maj 1915 til murer Jens Chr.Mortensen 
for 2ooo kr. t solgte den 14.2.1918 til Frederik Peter Møller, Ny 

Søholt for 3o5o kr.

Holmlund, Hjørringvej 295
17n Ingemann Christensen solgte den 27.6.1946 til Valdemar Jen
sen, der den 17.7.1961 solgte til Edith Andersen

-------------------------------------- '-f
17s Peter Iversen 22.1.1914, solgte 7.1.1915 til «Jens Peter Peders 
sen, Torslev præstegårds mark for 7.3oo kr.



FREDENSLUND 
matr.nr.18 mell. mfl.

Fredenslund, der oprindelig blev kaldt Knepshauge blev efter 
opmålingen til 1688 matrikelen sat i hartkorn til l-3-o-l og hav
de et dyrket areal på 11.8 tønder land. Efter 1844 matrikelen 
blev hartkornet sat til l-2-o-l| og gl.skatten var 9 rd. 45 sk.

Knepshave var fæstegård under Lengsholm og var i slutningen 
af 17oo tallet fæstet af Poul Larsen, der var gift med Maren Thø- 
gersdatter. Deres søn Christen Poulsen købte gården til selveje 
i 18o3 og det er formentlig hans søn, den 22 år gl.grd. Lars Chr, 
Christensen, der den 23 decb.1833 blev gift med Johanne Thomas- 
datter fra Langholt. Efter hans død giftede enken sig den 25 maj 
1841 med ungkarl Lars Chr.Nielsen fra Silkeborg, der fik vielses
attesten tinglyst som adkomst til gården, som han solgte den 2o 
okt.1842 til Peder Jensen, der var gift med Maren Andersdatter.

Peder Jensen solgte den 21 okt.l88o til Anders Peter Jensen 
for 7.895 kr., iberegnet aftægt. 38n mellemste og 4o Vangkjæt 
hørte da til ejendommen.

Anders Peter Jensen mageskifte den 14 febr.l9o7 med købm.Niels 
Chr.Nielsen, Thorshøj og fik matr.nr.33e mellemste. Købm.Nielsen 
kaldte ejendommen Fredenslund og solgte den 26 okt.1911 til Jens 
Peter Nielsen, Holmen for 26.5oo kr., der den 6 juni 1912 mage
skiftede parcellen matr.nr.4o Vangkjær med 12b mellemste. Han hav
de den 11 april 1912 ejendommen Stradenshus matr.nr.2o og>38i 
mellemste for 7.4oo kr. og lagde jorden derfra under Fredenslund.

Axel Jacobsen solgte den 3o maj 1945 til Søren Svendsen Søren
sen, adkomst til enken Anna Kristine Sørensen den 18 april 1952, 
der den 2o april 1952 solgte til Karl Jensen, der har købt jord 
til flere gange.



Stradenshus 
matr.nr.2o

Niels Chr.fiansen købte den 14 juni 1855 og mageskiftede den 
8 okt.1868 med Lars Simonsen, Kobberholm, der den 24 decb.l9o8 
solgte til Alfred Sørensen fra Ørtoft for 6.5oo kr., der den 11 
april 1912 solgte til Jens Peter Nielsen, Fredenslund for 7.4oo 
kr. Der lagde jorden under Fredenslund.

Toftenshus, eller Toftelund 
matr.nr.22 mfl.

Chr.Peter Nielsen købte den 17 maj 1888 og efter at havde købt 
jord til flere gange, solgte han den 11 juni 1912 parcellen 6c 
til Martinus Pedersen, Toftelundshus for 3oo kr. og den 27 marts 
1913 solgte han parcellen 6c til Haverslev for 35oo kr. Matr.nr. 
22 hører nu under Rosenlund.



STRADEN 
matr.nr.19a mfl.

Straden blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 5 
skp. 1 fjk. 2-J alb. og gammel skatten var 19 rd. 38 sk.

Enkemand og grd. Christian Pedersen blev den 2 juli 193o gift 
med Birthe Marie Markusdatter. Han solgte i 1838 til Thor Henrik
sen, St.Ødegård, der var gift med Johanne Marie Nielsdatter. Han 
solgte den 19 decb.1847 til Peder Nielsen, der den 1 juli 1875 
solgte til Peder Chr.Larsen Bruun, der den 25 juni 1887 solgte til 
bestyre på Torslev fattiggård Jørgen Christian Andersen for 11,ood 
kr. Der medfulgte 3 heste, 7 køer, 2 kvier, 1 kalv, 5 får, 2 gri
se, 3 vogne, 1 plov, 4 harver, 2 skovle, 5 skovle, 3 grebe.

Jørgen Christian Andersen solgte den 7 sept,19o5 til Hans Pe
dersen fra Ledet i Jerup for 14.5oo kr., der den 9 april 19o8 ?■-. 
solgte en særskildt beliggende hedelod til M.Straden.

Hans Pedersen solgte den 6 juni 1912 til Jens Peter Pedersen, 
hidtil Høngårdshus for 2o.ooo kr. og købte der efter Kolbro møl
lehus.

Jens Peter Pedersen mageskiftede den 17 decb.1914 med Peter 
Nielsen Jensen, Diget. Prisen for Straden var sat 27.ooo kr.

Verner Jensen købte den 6 marts 1962.
areal: 14.2853 m2

udlæg 16.9.19o9-26
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MELLE STRADEN 
matr.nr.19b

M.Straden blev udstykket £ra Straden allerede inden 1844 ma
trikel trådte i kraft og blev i gi.hartkorn sat til 1-5-2—J og 
efter den nye matrikel blev tallene 1-2-O-2 og gi.skatten 11 rd. 
53 sk.

Melle Straden var i flere år ejet af enken Johanne Marie Jens
datter, der drev gården ved hjælp af sønnen Christen Andersen. De 
var .der i 1845, men solgte kort tid efter til Christen Poulsen, 
der den 9 august 1855 solgte til Christian Sørensen, der den 9 ju
li 1868 solgte til Christen Christensen fra Flaunskjold for 18oo 
rd., der den lo febr.1887 solgte til Christen Johansen for 6.o9o 
kr., der den 7 august 19o2 mageskiftede med grd. P.Hansen, Guld- 
bæ^skær i Åsted, der den 3o juni 19o6 solgte til Laurits Chr.Pe
dersen fra Høgsted mark i Vrejlev sogn for 15.ooo kr. og flytter 
til Hørby.

Laurits Chr.Pedersen købte den 9 april 19o8 ca. 3 tdl. fra 
Straden og solgte samtidig til Chr.Risager fra Silkeborg for 15. 
5oo kr., der den 27 juni 1918 solgte parcellerne 38d 38u til Chr. 
Christensen, LI.Krogenshus for 2ooo kr. Christian Risager blev 
den 2 febr.l91o gift med Julie Frederikke Nielsen s.s.

Flemming Mellergård Jensen købte den 22 marts 1976.
19b mfl. 10.0352 m2

Jens Valdemar Jensen
C.Straden: 17i tdl. ÅJiSBfes Valdemar Jensen købte i 1936

Øster Straden
matr.nr.19c

Jens Pedersen, der var gift med Kirsten Marie Andersdatter var 
der i 184o. Han døde den 6 juli I860 og sønnen Anders Peter Jen
sen overtog den 26 sept.1861 og solgte den 9 juli 1874 til Lars 
Peter Nielsen, Lille Toften for 12oo rd.



TOFTEN 
matr.nr.21a mellemste

Toften blev ved den første matrikel fra 1664 sat i hartkorn 
til 4 td.2 sk.2 fjk.2 alb., der efter opmålingen til den såkaldte 
landmålermatrikel i 1682 blev sat ned til 2-6-3-1 og havde da at 
dyr læt areal på 27 tdl. Efter 1844 matrikelen blev hartkornet sat 
til 1-4-2-23- og gi.skatten var 15 rd. 36 sk.

Toften var fæstegård under Ormholt og købt til selveje i 1798 
af Jens Markusen, der da var 39 år og gift med den 76 år gi. Mar
grethe Jensdatter, der var en dame med mod på livet, det var hen
des 3. ægteskab. Efter hendes død gifte Jens Markusen sig den 17 
decfe.1811 med Mette Nielsdatter. Han solgte den 26 juli 1827 til 
Anders Jensen, der den 26 juni 1863 solgte til Jens Pedersen, der 
den 9 april 1891 solgte til Niels Chr.Nielsen, der den 7 marts 
19o7 købte parcellerne 7b 7c 7d fra Fladbirk for 5.5oo kr., men 
parcellerne blev siden solgt fra igen.

Niels Chr.Nielsen solgte den 15 novb.1945 til Holger Olesen 
Nielsen.

29.9343 m2
Toftensvej 19

N.B. ungkarl og grd.Anders Jensen gift den 6 novb.1829 med Anne 
Frandsdatter fra Lindholm



Toftensvej lo 
matr.nr,21b

Ifølge et arvefæstebrev fra den 11 januar 1877 havde Axel 
Christian Horshave stedet i leje og købte den 2o august 1914 
for 25o kr.

Afdøde skrædder Axel Christian Horshauge af Odden i Torslev 
sogn eneste Arving „ den nye Kirkes Menighed i København ”, re
present eret ved pastor Brønniche af København, solgte den 17 
januar 1924 til arbejdsmand Carl P,Christiansen af Horshave mark 
for 7oo kr., med bygninger, lejere omtalt.

Henry Jensen solgte den 16 sept.1975 til vognmand Finn Daugård.

pareal: 228o m



L I L~L E TOFTEN 
matr.nr.23a mell.

Lille Toften blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 
skp. 3 fjk. 2-J al. og gi. skatten var 2 rd. 83 sk. Der blev ef
ter hånden købt jord til flere gange og var før den blev udstyk
ket på 25 tønder land.

Christen Pedersen købte den 22 decb.1855 og solgte den 16 ja
nuar 1868 til Peter Nielsen fra Guldager i Vrejlev sogn, der den 
12 januar 1871 solgte til Frederik Pedersen fra Kratting for looo 
rd. Der medfulgte 1 sort hoppe, 1 sæt seletøj, 1 vogn med ager
stol, 1 møgkar m.m.

Frederik Pedersen solgte den 18 juni 1874 til Lars Peter Niel
sen fra Alhæk sogn for 19oo rd. Lars Peter Nielsens kone Ane Jen
sen døde den 11 august 1887 og han gifter sig der efter med Ane 
Martine Jørgensen. Lars Peter Nielsen døde den lo sept.l9o7 og 
enken solgte den 24 decb.l9o8 til sin stedsøn Jens Chr.Nielsen 
for 13.800 kr. Ejendommen bestod da af matr.nr. 23a 19c 38e lob 
11b.

Jens Chr.Nielsens kone Severine Kristine Marie Nielsen,f.Søren
sen døde den 4 febr.1912, 36 år gi. Jens Chr.Nielsen var der sta
dig i 1945.

Jytte Pedersen og Egon Eskesen købte den 12 okt. 1981. Ejen
dommen er nu et nedlagt landbrug.
Toftensvej 2o



23b % alb. gi.skat 9 sk.
Lars Chr.Christensen solgte den 15 april 1869 til maler Carl An
ton Gustafsen for 25o rd.



SILKEBORG
matr.nr.24 mellemste mfl.

Silkeborg blev efter vor første matrikel fra 1664 sat i hart
korn til 4 td. 2 skp. 2 fjk. 2 alb., der efter opmålingen til den 
såkaldte landmåler matrikel i 1682 blev sat ned til 2-1-2-1 og 
gården havde da et dyrket areal på 2o.4 tønder land. Efter den 
nye matrikel fra 1844 blev hartkornet sat til 1 td. 6 skp. 1 fjk.

alb. og gammel skatten blev sat til 15 rd.o2 sk.
Ifølge Trap Danmark er der ved gården Silkeborg fremdraget det 

største nordjydske ravfund, der haves fra stenalderen, med over 
45oo små perler. De fandtes ved tørveskæring, nedlagt i et ler
kar.

Silkeborg var fæstegård under Wormholt(Ormholt) og købt til 
selveje i 1798 af Jens Andersen, der var gift med Maren Chris- 
tensdatter. Han solgte den 5 juni 1811, skødet tinglyst den 14 
juli samme år, til Niels Jensen, der den 17 maj 1832 købte den 
ejendom der havde matrikelnummer 35, der blev omtalt som et hus 
af Straden og var i hartkorn sat til 5 skp. 1 fjk. o alb. og med 
en gl.skat på 5 rd.o2 sk., bygningerne blev nedbrudt og jorden 
lagt til Silkeborg og siden er en mindre jordlod matr.nr.38k lagt 
til.

Niels Jensen var gift med Anne Marie Christensdatter og efter 
hendes død giftede han sig som 68 årig den 4 febr.1842 med den 
44 år yngre Ane Marie Thomasdatter, der skænkede ham 3 børn, den 
sidste da han var 75 år gl. Der er tilsyneladen noget rigtig i 
det gamle mundheld ,, der æ møj der kan go nær een prøver ed ".

Niels Jensen døde den 15 januar 1853, 78 år gl. Der blev holdt 
skiftesamling den 2o april 1853 og den 22 juli samme år gifter 
enken Ane Marie Thomasdatter sig med den 21 år gl. ungkarl Olean 
Martinus Frederiksen fra Højstrupgård, der fik vielsesattesten 
tinglyst som adkomst til gården den 29 juni 1854. Ane Marie Tho
masdatter var 35 år gl. da hun blev gift 2. gang og der var en 
aldersforskel på 58 år på de 2 mænd.

Olean Martinus Frederiksen solgte den 12 januar 1893 til svi
gersønnen Hans Christian Nielsen til et nermest symbolsk beløb. 
Han skulle overtage en prioritesgæld på looo kr. og give sælgeren 
og hans hustru Ane Marie livsvarig aftægt, der blev kapitalliseret 
til 23oo kr. Da aftægtskontrakten var det vigtiste og mest om
fattende dokument vedrørende handlen, bringes denne ordret.



Aftægtskontrakt: 1. Fri bolig for livstid i den allerede før 
ejendommens overdragelse til mig opførte aftægtsbolig på 16 alen 
lang og 8 alen bred(ca.51 m ), samt et stykke havejord 4 favne 
på hver kant, i det nord-øst hjørne af haven,, med adgang dertil 
og dertil den fornødne gødning. Adgang til og benyttelse af går
dens brønd.

2. Sålænge aftægtsfolkene finder sig tilfreds dermed og nyder 
de sammen med mig og familien deres fuldstændige livsophold» lys 
og varme og andre fornødenheder, men finder de sig utilfreds på 
denne måde at tage deres ophold, da er jeg på anfordring forplig
tet til i stedet for at levere dem årlig på deres.aftægtsbolig
i gode forsvarlige varer. Der ansættes til følgende.

4 td.rug= 53 fcr.84 øre, 2 td.byg= 22 kr.16 øre, 1 td.malt= 12 
kr.oo øre, 2 td.kartofler 6 kr.oo øre, i skp.ærter 7o øre, 3 lis
pund flæsk 15 kr, 4 lispund kød 17 kr., 1£ lispund ost 6 kr,, 3 
lispund fisk 9 kr., 1 otting sild 3 kr.3o øre, 6o pund smør 48 kr 
1| skp.salt 2 kr., i skp.fin salt 1 kr., 2 pund kaffe 2 kr., 2
pund kandis 1 kr., 2 pund cikorie 5o øre, 12 pund talg 4 kr., 4
pund sæbe 1 kr., 4 pund soda 5o øre, 12 potter .Akavit 4 kr., 1
pakke tvist .8 kr., 4 pund uld 4 kr., 2 snese æg 1 kr., lo.ooo stk
knobtørv 35 kr., samt daglig 3 potter nymalket mælk 88 kr. årlig. 
Flæsk, kjød, uld og talg leveres hver Mortensdag, kartoflerne hve? 
Mikkelsdag, tørvene hver 1 august, tørre, frit hjemkørte og ind
satte i tørverummet, alle de øvrige ydelser med en i hver l.januæ
1.april, i,juli og l.okt,

3. Såfremt aftægtsyderen skulle dø, eller afhænde ejendommen, 
eller fraflytte den, da skal der indvidere årlig betales aftægts
tagerne 5o kr., femti kroner, at erlægge med halvdelen hver 1 a;.. 
april og 1. okt., skadesløst og forud.

4. Aftægtsyderen er forpligtet til årlig at befordre aftægts
tagerne 4 gange til og fra kirke med anstændig befordring og be
sørge deres korn til og fra mølle og hente og hjemkøre præst og 
læge i sygdomstilfælde.

5. Aftægtsyderen er forpligtet til i sygdoms og alderdoms til
fælde at give aftægtsnyderne fornøden opvartning. Det kan ikke 
formenes aftægtsnyderne at tage en kvinde i huset, men kost og løn 
til hende er aftægtyderen uvedkommende.

6. Når en af aftægtsnyderne ved døden afgår, bortfalder af af
tægtsydelsen 1 td.rug og pakke tvist. Aftægtsyderen er forplig
tet til at besørge og bekoste aftægtsnydernes begravelse på hæ
dr lig og omstæhdig måde.

1(0



3
Aftægtsnyderne er berettiget til at flytte indtil 2 mil bort 

fra aftægtsboligen og dog fordre aftægten fuldt leveret med und
tagelse af mælken og tørvene, der betales i penge efter gangbare 
priser. Kunne kontrahenterne ikke enes om ydelsernes priser, dis
se da bestemmes af 2 gode mænd, hvor af hver af parterne vælger 
een, kunne disse ikke blive enige bestemmes priserne af en af dem 
valgt ophavsmand.

Sammenlagt udgør priserne på ydelserne en værdi af 44o kr. år
lig, der med hensyn til stempling ganges med 5 = 22oo kr. + begra
velse loo kr., ialt 23oo kr. Gården blev af hensyn til stempling' 
sat til 8.000 kr.

Efter Hans Chr.Nielsens død fik enken Dorthea Nielsen,f.Olesen 
adkomst til gården den 3 sept,19o8. Hun solgte den 17 novb.1910 
parcellerne 24c 24d til Jens Peter Frederiksen, ca. lo skp.land 
for 5oo kr., grænser imod vest til V.Horshaves jord, imod syd og 
øst til 0.Horshaves jord. Den 15 april 1915 solgte hun en englod 
beliggende syd for Kurbro til Vester Hørby for 15o kr., ca.2 skp. 
land.

Enke Dorthea Nielsen solgte den 27 juni 1918 til Niels Chr.An
dreasen fra Kolbro mølle for 67»ooo kr., alt løsøret medfulgte 
undtagen lo høns. Besætningen bestod af 4 heste, 13 malkekøer, 3 
kælvekvier, 1 tyr og 8 ungkreaturer. Ejendommen overleveres til 
sået(skreven 17 juni 1918). Fru Nielsen købte der efter et hus i 
Thorshøj.

Da Niels Chr.Andreasen overtog Silkeborg var gården på 6o tøn
der land,, han solgte siden 3 tdl. fra og solgte den 7 april 1959 
til sønnen Jens Ludvig Andreasen.

skifte afl.12.1.1871

24a
35 6.6778 m2



SILKE B 0 R G H U S 
matr.nr.24b m£l.

Landpost Hans Chr.Hansen havde købt parcellen 24b fra Silke
borg på et af mig ukendt tidspunkt. Ejendommen gik til tvangsak
tion i 19I0 og her købt af Niels Nielsen, der overdrog retten til 
Jens Chr.Jensen, der igen overdrog retten til Jens Peter Frederik
sen den 19 maj 191o, der den 17 novb.s.å. købte ca.lo skp.land fia 
Silkeborg for 5oo kr.,matr.nr.24c 24d, der grænser imod vest til 
V.Horshaves jord og imod syd og øst til 0.Horshaves jord.

Jens Peter Frederiksen døde kort tid efter og enken Mette Marie 
Frederiksen,f.Nielsen døde den 19 febr.1911. Ægteparrets 5 børn 
arvede ejendommen som de den 7 marts 1912 solgte til deres medar
ving Mariane Frederikke Sofie Frederiksen, værdi ikke over 2ooo h? 
Hun solgte den 29 april 1915 til Peter Chr.Larsen fra Mikkelstrup 
for 22oo kr., der den 11 april 1918 købte tørveparcellen matr.nr. 
17v fra Lundergård for looo kr.

Peder Chr.Larsen var gift med Eline Larsen,f.Pedersen. Hun ar
vede den 2o maj 192o, 5000 kr. efter sine forældre i Ll.Tyrrestrxp 
Han mageskifter den 1 decb.1921 med Jens Chr.Mortensen, der havde 
det hus i Thorshøj som idag har Hjørringvej 264.

Jens Chr.Mortensen solgte den 9 novb.1922 til Chr.Fjeldgård 
Nielsen, Thorshøj for 6.275 kr., der den 4 juni 1925 solgte til 
Martinus Christensen fra Skarpholtminde for 6.5oo kr.

Knud Christensen og Jens Christensen, 0.Horshave købte ejen
dommen. Jens Christensen blev senere eneejer og solgte den 7 detb 

o
1979 bygningerne med 38o2 m jord,til Tove Og Bjarne Nielsen og 
den resterende jord blev lagt til 0.Horshave.



GANE 
matr.nr.25a mfl.

Gane var oprindelig en noget større gård en den er idag, idet 
der igennem årene er solgt jord fra flere gange, men noget er og- 
købt til fra Lundergård.

Gane var fra før midten af forrige århundre ejet af Niels Mad
sen, der var gift med Ane Marie Andersdatter. Han solgte den lo 
novb.1859 til Lars Peter Nielsen, der døde den 22 marts 189o og 
enken Johanne Marie Nielsen,f.Jacobsen fik adkomst til gården den 
4 decb,189o og solgte den 4 juni 1896 til sønnen Niels Nielsen 
for 18.000 kr., der den 8 decb.l9o4 solgte til Mads Bruun Nielsen 
fra Fælledgården ved Vejle for 25.3oo kr. og flyttede til Sønder
skov i Astrup.

Mads Bruun Nielsen solgte den 7 febr.1956 til sønnen Aksel 
Bruun Nielsen, der den 5 august 1983 solgte til Kirsten Pedersen. 

25a 1-3-2-2-g gl.skat 14 rd.45 sk.
25b 5-0-1 6 " 26 ’•



GANE VESTERMARK
matr.nr.25c

Ejendommen, der oprindelig blev kaldt Ganehus,var i hart-korn 
sat til 2 skp.2 fjk 1 alb. og gi. skatten var 3 rd.17 sk.

Chr.Sørensen købte ejendommen den 2o decb.1855 og solgte den 
25 april 1867 til Peder Chr.Nielsen for 6oo rd., der den 27 janu
ar 1872 solgte til Anders Jensen, der den 2 juli 1885 solgte til 
Søren Christen Jensen. Hvor efter ejendommen gik til tvangsaktion 
og her købt af Niels Nielsen, Sønderskov(tidligere Gane), der ove? 
drager retten til Frederik Magnus Jensen, hidtil af Bjeldal, der 
fik skødet tinglyst den 21 april 191o og den^24 okt.1912 solgte 
han til Alfred Peter Gotfredsen, der den 7 sept.1916 solgte til 
fhv.træhandler Magnus Sørensen, Thorshøj for 9.6oo kr.

Mogens Sørensen solgte den 13 marts 1945 til Niels M.Nielsen, 
adkomst for Anna Petra Nielsen den 8 decb.1952, der solgte s.d. 
til Chr.Børge Nielsen, der den 2o april 196o solgte til Laurits 
Nielsen, der blev umyndiggjordt den 27 febr.1976 og fik Eva Inger 
Nielsen som værge, der fik skøde på ejendommen den 6 decb.1978 og 
solgte den 26 januar 1984 til Asger S.Nielsen.

25c 4.9051 m2

matr.nr.25 o
Aksel Jensen solgte den 2o marts 1948 til Henry Horshauge, der 

den 26 marts 1969 solgte til Knud Horshauge.
pareal: 5o6o m



"VESTER HORSHAVE11 - GÅRDEN OG PENS BEBOERE

4. november 1825 blev ungkarl Jens Christensen gift med. pige Maren Pedersdatter. 

Han var tjenestekarl i "Silkeborg" og hun tjenestepige i "Knepshaugehus". For

lovere ved brylluppet var gårdmand Niels Jensen "Silkeborg" og husmand Jens 

Stradenhhus. Han var født 1797 og hun I786. I kirkebogen er tilføjet: Brudgom

men vazineret, Bruden fantes naturlige kopper.

22. juli 1827» læst 1. nov. 1827» skødede tiendekommisær Borgen "Horshaugegård"

1 Torslev Sogn til Jens Chr. Christensen som 24« maj I83I, læst 23« juni, skø

dede gården til Anders Jensen, men beholdt heden. "Horshauge" var før 1797 

fæstegård under "Ormholt".

En tiendekommisær er Kongens eller statens repræsentant i tiendesager, så gården 

blev jo nok solgt på grund af restancer, og det var vel også økonomiske vanske

ligheder der fik Jens Christian Christensen til at sælge gården og bygge på 

heden. - Udstykningstilladelsen fremgår af følgende:

Nr. 891. - At kammeret har approberet udstykningen af Jens Christian Christensens 

gårds jorder, "Horshauge" kaldet, i Torslev sogn af hartkorn 6 tdr. 4 skp. 1 fdk.

2 alb. i 2 parceller.

Nr. 1 hovedparcellen solgt til Anders Jensen: 4 tdr. 2skp. 1 fdk. 1 3/4 alb.

Nr. 2 som Jens Christian Christensen beholder til bebyggelse inden 2 år:

2 tdr. 2 skp. 0 fdk. I/4 alb.

- det tilmeldes hr. kammerjunkeren herved til fornøden efterretning.

Rentekammeret den 16. april I83I.

Til hr. kammerjunker og amtsforvalter Brinch-Seidelin. (B I0-66)

Jens Chr. Andersen født i Tyrrestrup den 24 sept. 182o



ØSTER HORSHAVE 
matr.nr.26a mell. del m£l.

Horshave» eller Horshauge bestod oprindelig kun af een ejendom 
der senere blev delt i Øster og Vester Horshave. Horshave blev 
efter opmålingen til den såkaldte landmåler matrikel i 1682 sat
1 hartkorn til 6 td. 6 skp. 2 fjk. 2 alb. og havde et dyrket 
areal på 38.3 tønder land.

Horshave hørte i 1682 under Dybvad Hovedgård, men kom siden til 
Ormholt og herfra solgte Jørgen og Severin Gleerup i 1798 gården 
til Jens Andersen, der var gift med Anne Jensdatter og det er 
formentlig ham der under de kaotiske og økonomiske slette tider 
der opstod efter statsbankerotten i 1813, der måtte afstå gården 
til den kgl. kasse, der den 22 juli 1827, læst 1 november 1827, 
ved tiendekommisær Borgen skødede gården til Jens Chr. Christen
sen, men landbrugskrisen var ikke overstået, tværtimod kulminere 
den sidst i 2overne og det havde sikkert været økonomiske årsa
ger der fik Jens Chr. Christensen til at søge rentekammeret om 
tilladelse til at sælge hovedparcellen og kun beholde en mindre 
del, navnlig hedejord og der opføre gården Vester Horshave.

Udstykningen blev approberet den 16 april 1831 og den 24 maj s.å. 
skødet tinglyst 23 juni 1831 solgte han hovedparcellen, der her
efter blev kaldt " Øster Horshaugé •• og i hartkorn sat til 4 td.
2 skp. 1 fjk. 1-J alb.,’ til Anders Jensen.

Anders Jensen var født i 1774 på gården Tyrrestrup, søn af fæste
gårdmand Jens Andersen og Maren Frederiksdatter. Han blev gift 
med Ingeborg Madsdatter, der var født i 178o på gården Horslev
mark i Hørby sogn, datter af fæstegårdmand Mads Christensen og 
Kirsten Villadsdatter. Parret overtog efter giftemålet fæstet af 
Tyrrestrup og købte som nævnt Øster Horshave den 23 juni 1831 og 
solgte den 18 januar 1849 til sønnen Jens Chr. Andersen og kom 
på aftægt på gården, hvor Anders Jensen døde den 21 april 1859, 
84 år gammel og enken Ingeborg Madsdatter døde den 3o januar 
1863, 83 år gammel.

Jens Chr. Andersen var født i Tyrrestrup den 24 september 182o 
og blev den 27 juli 1849 gift med Else Marie Olesdatter. Han 
blev efterhånden en holden mand og vi ser ham flere gange som 
pengeudlåner. Han købte den 11 marts 188o en tørvemose matr.nr. 
27c i Vangkjær, der var på ca. i tønde land.



Jens Chr, Andersen skrev testamente den 25 maj 1884, se afl. Iff 
juli 1895, hvoraf det fremgik at han var ejer af .mindst 8,ooo rd. 
og den 19 januar 1888 overdrog han gården til svigersønnen Jens 
Peter Jensen, der var gift med ægteparrets eneste barn Ane Marie 
Andersen, uden anden vederlag en livsvarig aftægt for sig og El
se Marie Olesdatter, der blev kapitalliseret til 195o kr. og af- 
tægtskontrakten blev tinglyst som pantebrev med 1ste prioritets
panteret i gården. Aftægtskontrakten var det eneste dokument i 
denne handel med reels indhold og bringes ordrett

1.
Fri afbenyttelse for livstid den af aftægtsnyderne beboede lej
lighed i ejendommen stuehus, 6 alen lang og i stuehusets bredde 
og .et kammer i nordsiden. 2-} x 1% alen og et stykke af .haven, 12 
favne på hver kant. Adgang til og benyttelse af gårdens brønd.

Sålænge aftægtsnyderne finder sig tilfreds dermed og nyder de 
sammen med mig og familien deres fuldstændige livsophold, lys og 
varme og andre fornødenheder, men finder de sig utilfreds på den 
måde at tage ders ophold, da er jeg på anfordring forpligtet til 
i stedet at levere dem årlig på deres aftægtsbolig i gode for
svarlige varer. Der ansættes til følgende.

2.
3 td. rug 27 kr. 5o øre
2 - byg 16 - 6o -
1 - malt 4 - 4o -
1 - spisekartofler 3 - 5o -

5o pund flæsk 13 - oo -
64 - kød 16 - oo -
16 - ost 6 - oo -

3 snese æg 1 - 20 -
5 snese friske flynder 

og 5 - - kuller 3 8o •-
5o potter brændevin 20 - oo -

i rede penge loo - oo -
4 pund uld 3 - 5o -

52 pund smør 39 - oo -
daglig i tiden 1. maj til l.novb. 3
potter nymalket mælk og i den øvrige 
tid af året 2 potter nymalket mælk 54 - 

2

5o- -



Henter jeg i en aftægttageren tilhørende mose 15.000 skudtørv, 
hjemkører disse til gården og indsætter i aftægtstagerens brænd
selsrum, der er i et hus på det stykke have der er overladt af- 
tægtstageren, ansættes til 5 kr., ialt 314 kr.

3.
Årligt befordrer jeg aftægtstagerne 6 gange til 'og fra nærmeste 
købstad, besørger deres korn til og fra mølle, giver i sygdoms
tilfælde opvartning og pleje, henter og hjemkører præst og læge. 
Aftægtstagernes begravelse er jeg forpligtet til at bekoste på 
hæderlig og anstændig måde.

4.
Såfremt der kommer anden ejer til ejendommen, da er aftægtsta
gerne berettiget til at flytte og aftægten bliver i så fald at 
levere på deres ny bopæl når den ikke er over 1 mil fra den pant
satte ejendom, dog bliver mælken at betale med penge efter gang
bar pris. Betalingen er at erlægge med i kvartalet. I så fald 
bortfalder kjørsel og opvartning og pleje uden vederlag.

5.
Kapitalværdien opgøres i det, hele således, post 2 314 kr.
Post 3 56 -

- -, 37o kr.
som 5 gange taget udgør 1850 -
begravelse loo -

1950 kr.
Jens Chr. Andersen døde den 22 marts 1893 og den 7 november 1895 
mageskifter Jens Peter Jensen med Jens Alexander Jensen, Høj strip- 
gård. Else Marie Olesdatter levede stadig, men frafaldt retten 
til at benytte bryggerset. Et stykke jord var ifølge et dokument 
tinglyst den 29 december 1891, overdraget til bestyrelsen for 
Torslev forsamlingshus med ret til frastykning og skøde uden er
læggelse af købesum', hvilket dokument køberen skulle respektere. 
Forsamlingshuset fik siden matr.nr.26f.

Den nye ejer Jens Alexander Jensen havde været ejer af gården 
Donsted i Albæk sogn og mageskiftet denne med Højstrupgård, for 
med det samme at mageskifte denne med Øster Horshave. Han solgte 
den 3o september 1897 med'købm. Charles Hegelund; Frederikshavn 



som befuldmægtig til forvalter Valdemar Jørgensen, f .t. Galtrup 
for 22,000 kr,, der tiltrådte den 18 september s.å., men sælgerei 
og hans familie bliver boende til 1 november.

Valdemar Jørgensen, der nu blev omtalt som propritær af Binderup* 
solgte den 17 maj 19oo til kontrolassistent Thomas Andersen Thom
sen for 26.000 kr. Der blev i forbindelse med handlen med hen
blik på låneoptagning foretaget en vurdering af gården og dets 
løsøre, der lød således:

Kobesætning.
1 rødbroget ko 8 år ' 135 kr
1 sort - 8 - 135 -
1 gråbroget - 9 - lo5 -
1 mørkbroget - 6 - 16o -
1 mørkbroget - lo - 185 -
1 lysbroget - 4 - 145 -
1 lysbroget - 6 - 125 -
1 mørkbroget - 7 - 145 -
1 rødbroget - 9 - 145 -
1 lysbroget 8 - 12o -
1 sortbroget - 6 - 135 -
1 mørkbroget - 2 - 115 -
1 lysbroget - 3 - 120 -
1 sortbroget - 4 - 12o -
1 grå 7 - 115 -

3 stk.mørkbrogede kælvekvier, 2 år gi.
a lo5 kr. pr. stk. 315 -
3 stk. 1 aårs kvier a 6o kr. pr. stk. 18o -
2 mælkekalve a 3o kr. pr. stk. 6o —

1 tyr 6o -

Heste.
1 rød vallak 3 år
1 rød hoppe 3 -
1 mørkebrun gi. hoppe

45o kr.
4oo -
150 -

Svin
stk. slagtesvin a 75 kr
- grisepolte a 3o - 
får med lam a 25 kr.

2
6
2
besætningens værdi ialt

15o kr
18o -

5o -
39oo kr

Bygningerne: Murene ud- og indvendig vel vedligehold^»taget på 
hestestald og lade ligeledes, hvorimod kostald og våningshuset 
simpelt.

Den 9 maj 19oo.

4

G. Jørgensen 
Galtrup

V. Wesenberg 
Christianshåb



Thomas Andersen Thomsen og Anna Sofie Bang fra Holtet ved Dorf, 
der er fuld myndige og agter at indgå ægteskab, fik den 7 juni 
19oo kongelig bevilling til at indgå ægtepagt således at hendes 
medbragte indbo, fremtidige arv og værdipapirer, gaver, herunder 
selvfølgelig brudegaver, forbliver Anna Sofie Bangs særeje og 
følgende liste var vedlagt ansøgningen til kongen:

Fortegnelse
over de i dags dato oprettet ægtepagt mellem propritær af Øster 
Horshave Thomas Andersen Thomsen og Anna Sofie Bang af Holtet, 
ægtepagtens post 1, ommeldte løsøregenstande.

2 senge m. madratser 5o kr
kommode 2o -
skab af egetræ 25 -
servante m. "marmoplade 25 -
vandstel lo -
vandstel 6 -
spejl 6 -
chaiselongue rødt betræk 5o -

3 maghoni stole - - 50 -
gyngestol 20 -
sybord 20 -
chatol (maghoni) 80 -
2 små borde(det ene fuld mag-
hogni) 3o -
2 tørvekurve 6 -
ildtøjstativ m. ildtøj 6 -
spisebord 25 -
6 stole (maghoni) 42 -
6 sengesteder m.madratser loo -
servantestativ m. vandtøj lo
dragkiste 4o -
4 stole 12 -
5 sengsklæder 3oo -
puder & uldtæpper 75 -
12 par lagner & 18 pudebetrækl25 -
håndklæder & viskestykker 35 -
gardiner 3o -
duge og servietter 60 -
bøger og skilderier 15o -
symaskine 4o -
lamper 65 -
1 kakkelovnsskærm lo -
gangklæder og fodtøj 7oo -
køkkentøj(gryder og pander) loo —
glas & porcelain 175 -
smykker & uhr loo -
rejsekuffert 35 -
sengeklædekiste 2o -
themaskine af kobber 3o -
kaffekande af kobber 15 -
kaffekande af messing lo -
malmmorter 5 -



skrivebord maghoni
1 maghonibord

75 kr
3o -

ialt 2818 kr.
p.t. Holtet den 4 juni 19oo

Anna Sophie Bang Th. A. Thomsen
Til vitterlighed om begges underskrifts ægthed og datering.

J. Petersen Jens Jensen
kontrolassistent

Thomas Andersen Thomsen solgte den 23 januar 1913 til Jens Hede- 
mann Pedersen fra Hedebjerg for 43.ooo kr., der den 18 februar 
19Î5 lod tinglyse følgende deklaration om en vejret:

DEKLARATION.
Undertegnede gårdejer Jens Pedersen, 0. Horshauge, tilstår herT 
ved, at jeg for bestandig har indrømmet og overdraget
Niels Chr. Nielsen, Toften, ejer af m.n. 21a 21d 7d 7e 38m 38r
Jens Chr, Madsen - - - 19c 38L 23a lob 11b
Christian Jensens - - - 23b'
Chr. P. Nielsen - -- 38t 17e 22
Chr. Risagerr, Mellem Straden 19b 38d 38n
Vald. Thomsen - - - 7c 7b 21c
Aksel Chr. Horshauge
Alfred Olesen, Krogen - - - 11a loa
Chr. Jensen?, Tyrrestrup - - - 28a
M. Chr.Nielsen, Rosendal - - — 28c 28d
købm. N.C.Nielsen, Thorshøj - -lal lah lar lbd
Chr. Christensen, Fladbirk - - - 7a 9a 9c
Ole Olesen, Nr. Krogsdam 9a 19a 9b 18a G. & T.
A. Andersen, LI. Tamstrup - - - . 4a 4g 3L 5b 3a -
N. M. Pedersens enke, Hedebjerg - - 28g(samtlige anførte 
matrikelnumre er med udtagelse af Nr. Krogsdam og LI.Tamstrup 
Torslev sogns mellemste del)
samt alle efterkommende ejere og brugere af de pågældende ejen
domme, såvelsom ejere og brugere af parceller af disse ejendomme 
ret til fri vej og fart ad en 12 alen bred vej, der 3o alen nord 
for banelinien går fra m.n.21a ind på min ejendom, 0. Horshauge 
m.n.26 og 27b af torslev sogns mellemste del og fortsættes i en 
lige linie af en længde af 5o6 alen syd over banelinien langs 0. 
Horshauges østre skel, hvorefter den bøjer lidt mod vest for der
på at fortsætte lige ud indtil den når Hjørring-Saéby landevej.
Krumningen fra den lige linie i retning syd og nord er ved lande
vejen! 16 alen.
Det er en selvfølge, at jeg selv har ret til at befare ommeldte 
vej på samme måde som de forannævnte lodsejere.



Foi* stemplets skyld bemærkes, at jeg for afståelsen af bemeldte 
vej er vederlagt 194 kr. 3o øre.

Ved tinglæsning af nærværende deklaration1 som hæftelse på ejen
dommen ” 0. Horshauge " matr.nr.26 og 27b af Torslev sogns mel
lemste del frafaldes retsanmærkning.

0. Horshauge den 9 februar 1915 
Jens H. Pedersen

Til vitterlighed:
Th. Thomsen • M. Petersen

Jens Hedemann Pedersen solgte den 16 september 1915 til grd. An
dreas Svanholm Hansen fra Lindholm og ejendomshandler N.K. Jen>- 
sen fra Randers for 59.3oo kr. J.H. Pedersen garanterede for at 
der var 8o tønder land, med fradrag af hvad der var medgået til 
jernbaneanlæget og anlæg af en vej. Der var da en besætning på 
12 køer, 3 kvier og 1 tyr. J.H. Pedersen købte den 4,maj 1916 
Teglgården ved Flauenskjold. Han var sognefoged i Voer sogn i 
en meget lang årrække og blev belønnet med ridderkorset og blev 
så vidt jeg husker æresmedlem af Dronninglund. Herreds landbofor
ening inden sin død.

Andreas Svanholm Hansen(der døde inden de var færdig) og N.K. 
Jensen fik meget udrettet på et halvt år. Først solgte der? be
sætningen, der efter solgte de 8 tønder land til boelsmand Otto 
Martinus Sørensen i Thorshøj, matr.nr.26b, for 4ooo kr. og 7-8 
tønder land, der lå nord for landevejen blev i første omgang 
solgt til ejendomskommisær L.P. Pedersen, Frederikshavn, der se
nere solgte parcellen, der fik matr.nr.26c 27c, til Hedebjerg 
(de først omtalte 8 td. land lå vist også nord for landevejen). 
Her efter brændte avlsbygningerne(ved lynnedslag) og efter at 
have indfriet et lavforrentet lån, solgte de den 27 april 1916 .i 
til Niels Peter Olesen Holsko fra Flade, uden avl og besætning 
for 38.000 kr., med påstående bygninger og ruinerne af de ned-- --/i 
brændte avlsbygninger, der skulle være genopført inden 15 sep
tember 1916. Holsko skulle optage nyt kreditforeningslån og til
føre gården en besætning på mindst 3 heste og 17 kreaturer. Går
dens antages omfatte 64 tønder land, men sælgerne gav ikke yder
ligere garanti derfor.

7Z 



Niels Peter Olesen Holsko solgte den 13 september 1917 til Chr. 
Emanuel Jensen, Stidsholt i Vangkær for 65.000 kr. og købte der
efter dennes ejendom, men egentlig mageskifte var det ikke. Der 
var nu et 4i % kreditforeningslån på 23.5oo kr. i 0. Horshave.

Chr. Emanuel Jensen opførte så vidt det kan skønnes nyt stuehus 
og solgte den 14 marts 1918 til Jens Alfred Bakholm for 65.000 
kr., der den 2 maj’ s.å. solgte til Christen Christensen, Flad
birk for 81.000 kr.

Christen Christensen, der var en søn fra Vang Nørgård, havde i 
19o7 mageskiftet Langager i Lendum med Fladbirk og her tjent en 
formidabel sum under højkojunkturerne under 1ste verdenskrig, så 
selv om han betalte em pæn pris for 0. Horshave, skulle fremti
den vise, at det var det rigtige tidspunkt at trappe ned.

Christen Christensen solgte i 194o til sønnen Martin Emanuel 
Christensen, der den 3 juli 1968 solgte-til sønnerne Jens Chri
stensen og Knud Christensen. Jens Christensen blev eneejer den 
25 august 197o og Knud Christensen købte der efter V. Gydeje.

p
Parcellerne matr.nr.24g 8661 m fra Sikeborghus og matr.nr.26i

p
3.9o5o m er kommet til ejendommen i nyere tid.



VESTER H O R S H AVE 
matr.nr.27 mfl.mellemste del

Vester Horshaves ældre historie er stort set den sammen som
0.Horshaves, se denne. Efter 1844 matrikelen blev V.Horshave sat 
i hartkorn til 1 td.l skp. 3 fjk. i alb. og gammel skatten var 15 
rd.38 sk.

Jens Chr.Christensen,V.Horshave døde den 23 juni 1837 og enken 
Maren Pedersdatter gifter sig den 17 novb.s.å. som 52 årig med dei 
26 år gi. ungkarl Christen Frandsen,.der fik vielsesattesten ting
lyst som adkomst til gården. Efter Maren Pedersdatters død gifte
de han sig den 5 august 1856 med Christine Jensdatter fra Torndal, 
der efter mandens død giftede sig den 27 april 187o med Jens Chr. 
Larsen, der allerede den 3o junuf 18§få) havde overtaget gården.

Efter Jens Chr.Larsens død fik enken Christien Jensd., eller 
Jensen adkomst til gården den 16 april 19o3 og solgte den 2o au
gust s.å.til svigersRønnen Christoffer Pedersen, St.Nedergård for 
19.000 kr.+ aftægt.

Christoffer Pedersen, der da var forpagter af LI.Nedergård, 
blev den 3 marts 1899 gift med datteren fra V.Horshave,Dusine 
Larsen. Han købte i 19ol gården St.Nedergård, som han solgte i- 
gen i 19o3 da han købte V.Horshave. Han tog navnet Horshauge som 
slægtsnavn omkring 1925. 23.4.1924

Christoffer Pedersen købte den 2 marts 19o5 parcellen 17f fra 
Lundergård for 3.112 kr.5o øre. Arealet udgjorde lo tdl 3 skp. 
land. Den 27.2.19o8 solgte han den lille parcel matr.nr.17L til 
Jens Nielsen, Ørslev mark for 3oo kr. og den 19 marts 19o8 solg
te han parcellen 17k til det interessentskab som opførte cement
støberiet Horshauge for 5oo kr. Christoffer Pedersen var selv 
blandt interessenterne og tegnede sammen med købm.N.C.Nielsen, 
Thorshøj firmaet. C.Pedersen købte den 4 juni 1918 en tørvepar^ 
cel på ca.l| tdl. matr.nr. 6g i Vangkjær for 35oo kr.

Christoffer Horshauge solgte den 4 juni 1936 til sønnen Henry 
Horshauge, der den 26 marts 1969 solgte til sønnen Knud Erik Hors
hauge.



Torslev forsamlingshus: |
matr.nr.26f mfl.

Jens Peter Jensen, 0.Horshave overdrog den 29 decb.1891 be
styrelsen for Torslev forsamlingshus parcellen uden erlæggelse 
af købesum, med ret til frastykning og skøde, men retten blev ikle 
udnyttet og forsamlindshusets bestyrelsen solgte bygningen til 
Christen Jenèèn, der den 21 febr.1918 fik skøde på ejendommen og 
parcellen fik matr.nr.26f. Den 12 sept.1918 købte han parcellen 
17u og den 8.1.1920 parcellen 26g

Kaj Bruno Muller overtog den 8 august 1978. Tvangsaktion den 
25 okt.1982 og her overtaget af Den Jydske Bank, der den 8 novb. 
s.å. solgte til Kaj Olsen. Arealet ca.l tdl.
H j ørr ingvej 2 9o

Jens Chr.Larsens underskrift afl.1.7.1875



TY R RESTRUP
matr.nr.28a mellemste

Tyrrestrup var fæstegård under Hejselt og købt til selveje af 
Ole Christensen den 28 juli 1846. Ole Christensen, der var gift 
med Else Marie Poulsdatter, havde haft gården i fæste siden 1834. 
Han frasolgte jord til oprettelse af ejendommnene Ll.Tyrrestrup, 
Rosendal, Holtet og Hedebjerg. Efter hans død solgte enken gården 
til svigersønnen Chr.Christensen for 25oo rd. Tyrrestrup var ef
ter udstykningen sat i hartkorn til 3 td.l skp.o fjk.i alb. og gL 
skatten var 33 rd.24 sk.

Chr.Christensen, der var en søn fra Nørgård i Vange døde alle
rede i 1874 og enken Ane Marie Olesen fik adkomst til gården og
gifter sig den 25 juni 1875 med ungkarl Jens Toft Olesen fra Nør
re Lyngby, der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst til går-

)
den den 12 august 1875. Men ægteskabet gik ikke. Søndag den 1 
april 1877 blev der læst ved kirkestævne ved Torslev kirke, at
Jens Toft Olesen, Tyrrestrup var erklæret i umyndighedstilstand 
og den 5 juli s.å. gik skilsmissen i orden. Ané Marie Olesen be
talte ham 4ooo kr. og fik samtidig skøde på gården for 2.gang.og 
solgte den 13 novb,189o til svigersønnen Ole Christian Jensen for 
16.165 kr., iberegnet aftægt.

Ole Christian Jensen solgte den 9 juli 1896 til Christen Jen
sen fra Gadensgård i Volstrup sogn for 28.000 kr., men forbehold
te en gammel følhoppe, 1 plag, 1 sæt seletøj og en amerikansk 
slæde. Kraftfodret og saltkarret med indhold medfulgte. Ole Chr. 
Jensen købte der efter Favrholt ved Hjallerup.

Christen Jensen solgte i 1944 til sønnen Alfred Jensen, der 
) den lo april 1973 solgte til sønnen Edgar Jensen, der den 5 maj 

198o solgte til Per Christensen.
28a 52.8319 m2



LILLE TYRRESTRUP 
matr.nr.28b mfl.mellemste del

Ole Christensen, Tyrrestrup solgte den 21 decb.1858, skødet 
tinglyst den 27 januar 1859,parcellen matr.nr.28b til Johan Lud
vig Pedersen, der bebygger ejendommen og frastykker og bebygger 
parcellen matr.nr.28h, der nu har Tryvej 45 som adresse. Han 
solgte den 2o januar 1862 Ll.Tyrrestrup til Anders Chr.Pedersen, 
men beholdte matr.nr.28h.

Anders Chr.Pedersen var søn af Peder Frandsen og Inger Anders - 
datter, Riis og blev gift med Kirsten Marie Christiansen. Han køb
te ved aktion den 27 marts 1879 parcellerne matr.nr. Ib lc lf fra 
Torslev præstegård. Det var hedelodder uden større værdi, men det 
var et heldigt køb, for stor del af Thorshøj mejeriby,og senere 
stationsby, blev bygget på parceller der købt fra LliTyrrestrup, 
men af den tidliger præstegård jord og først i nyere tid er jor
den fra hovedparcellen blevet indraget under Thorshøj.

Det naturlige anlæg for en moderne landsby kom allerede da Sæ- 
by-Hjørring landevejen(chausseen) kom til at krydse den gamle kir
kevej fra bondelandsbyen Try til Torslev kirke. Og senere da post- 
og dagvognen kom til at køre regelmæssig fik Thorshøj station nr. 
3. Det første hus i Thorshøj blev bygget i 1882 da købm.Niels Ch 
Nielsen lejede hjørnegrunden nord for chausseen og vest for vejen 
til Torslev kirke af Anders Chr.Pedersen, Ll.Tyrrestrup for 5o år 
(26 okt.1882 til 26 okt.1932). Købm.Nielsen købte grunden,der fik 
matr. nr. laf (Købmandsgården) den 5 decb.1895 for 2oo kr. og købte 
siden mere jord til. Den 6 okt.1887 solgte Anders Chr.Pedersen 
den syd for liggende hjørnegrund,der fik matr.nr.lg, til interes
sentskabet for Torslev sogns andelsmejeri for 2oo kr. og siden 
gik det slag i slag og grundprisen steg i takt med den alminde
lige prisudvikling der var i begyndelsen af dette århundre, som 
eksempel kan nævnes at da tømmermester Axel Pedersen den 11 april 
1918 købte hjørnegrunden der ligger øst for Købmandsgården var 
prisen 2 kr. pr.kvr.alen og da grunden var på 1243 kvr.alen, el- 

o1er 49o m, blev prisen 2486 kr. Her blev oprettet telefon-cen
tral fra den 1 august 1918 og Axel Pedersen blev telefon-centra
lens første bestyre, men tilbage til Ll.Tyrrestrup.

Anders Chr.Pedersen døde den 27 okt,19ol under et midlertidig 
ophold på Hjørring sygehus, 61 år gi.og enken Kirsten Marie Peder
sen,f.Christiansen fik adkomst til ejendommen den 19 novb,19o3.



Kirsten Marie Pedersen,f.Christiansen døde den 7 decb.1918 og 
ved privat skifte efter hende den 16 januar 1919 overtog 5 af bør
nene LI.Tyrrestrup, med den ene arving gårdbestyre Chr.Pedersen 
som befuldmægtig. En 6. søn Peter Pedersen gav afkald på al arv.

Sønnerne fik den 21 juni 1921 kongelig bevilling til at til
føje navnet Riis og den 12 januar 1922 solgte arvingerne ejendom
men til Martin Sørensen fra Krogsdam for 4o.ooo kr.

Sælgerne var grd. Chr.Peter Pedersen-Riis, Rønholt, Johanne,f. 
Pedersen,gift med grd.Chr.Thomsen, Gultentorp, gårdbestyre Chr. 
Pedersen-Riis, LI.Tyrrestrup, Marie,f.Pedersen, gift med Valdemar 
Nygård, Klokkerholm og Eline,f.Pedersen, gift med Peter Larsen, 
Horshave mark. Men nogle frastykkede, men ikke solgte parceller 
fulgte ikke med i handlen og den 4 febr.1922 stillede arvingerne 
parcellerne matr.nr. lcc led lce 3op til frivillig aktion og højät 
bydende blev Chr.Thomsen, Gultentorp og Chr.Pedersen-Riis med 6. 
8oo kr.

Martin Sørensen solgte den 2 juli 1966 til Torslev kommune(nu 
Sæby), der den 2 novb.1966 solgte bygningerne med et jordtillig- 

p
gende på I.I880 m til tømmermester Carl Jørgensen. 
Tryvej 26

Rønholt 8 okt.1891-11

se 22.2.1894-15



ROSENDAL
matr.nr,28c mfl.

Rosendal er udstykket fra Tyrrestrup før midten af forrige år
hundre og består af de 2 parceller 28c 28d
28c 4 skp. 1 fjk i alb. gl.skatten 5 rd.63 sk. areal 9.6817 m2
28d 4 ” 1 ” 1| « " " 5 ’• 5o « " 13.6617 "

Poul Andersen købte Rosendal den 9 januar 1851 og efter hans 
død fik enken Johanne Mortensdatter adkomst til ejendommen den 
2 maj 1867 og solgte samme dag til sønnen Morten Poulsen for 4oo 
rd.+ aftægt.

Morten Poulsen solgte den 2o januar 1887 til svigersønnen Mor
ten Chr.Nielsen for 8.55o kr., iberegnet aftægt. Morten Chr.Niel
sen købte den 26 juni 1917 parcellerne 27e 27f 27g fra Gjerdsholt 
for 2ooo kr. Arealet var ca.2 tdl.

Svend Christiansen og Per Christiansen solgte den 5 novb.1964 
til Leo Thomsen.
Tryvej 62
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HOLTET 
matr.nr.28f

r~'-

Holtet er udstykket fra Tyrrestrup omkring midten af forrige 
århundre. Den første ejer Peder Chr.Jensen, der var gift med Kir
sten Pedersdatter, solgte den 15 febr.1855 til Else Johanne Niels- 
datter, der den 26 august 1869 solgte til Svenning Jørgen Nielsen, 
der solgte videre til Mikkel Andersen fra Bjergby den samme dag, 
der også solgte videre til Chr.Peter Andersen for 5oo rd. Hans ko
ne Christiane Nielsdatter døde den 17 decb.1881, der blev skiftet 
efter hende den 6 sept.1883.

Chr.Peter Andersen solgte den 2 juni 1887 til Christen Jensen 
fra Volstrup for 25oo kr., der døde kort tid efter og pigen Inger 
Petrine Pedersen arvede ham og fik adkomst til ejendommen den 14 
juli 1888. Hun giftede sig den 5 decb,189o med Anders Kristian 
Andersen fra Bredmosehus, der fik vielsesattesten tinglyst som ad- t 1 
komst og solgte den 13 febr.1896 til Thomas Chr.Nielsen, Stradena- 
hus for 4.400 kr., der den 4 maj 19o5 solgte til Olav Peter Jensei 
fra Try -hede for 56oo kr., der den 9 jtanuar 19o8 købte parcellen 
Matr.nr.25d fra Gane og solgte den 4 juni 19o8 til Christen Fjeld- 
gård Nielsen for 8.loo kr., der den 21 marts 1912 solgte til Tho
mas Svendsen fra Ormholt mølle for 9ooo kr., skødet tinglyst den 
11 april 1912. Han solgte den 24 juli 1919 til Ricard Emil Svend
sen.

Aksel Jensen fra 14 juli 1942
Horshavevej 7 25d 3.3554 m2 28f 6.1518 m2 27d 994o m2________

udlæg 8 sept.1881 •• 'r'
3 får, 2 hvide, 1 sort,, samt 1 vædder og 4 lam, værdi 6o kr. ( )
1 hakkelskiste méd kniv 2 kr., 1 høle med drag 1.5o kr., 1 sli-
besten • med jernsving 2 kr., 1 hjulbør 1.5o kr. Des uden opgiver
Andersen at eje 2 køer som i øjeblikket ikke er på ejendommen, 
men som han beskriver og vurderer således, begge sortbrogede og 
8-9 år gamle og af værdi 8o kr. pr.stk., desuden lo gæs som i 
øjeblikket heller ikke er tilstede af værdi 3o kr.

O



H'.E D E B J E R G 
matr.nr.28g mfl.

Hedebjerg, eller Hedebjerghus er udstykket fra Tyrrestrup før 
midten af forrige århundre, men der er igennem årene solgt jord 
fra og købt jord til mange gange og ejendommen er på nuværende 
tidspunkt sammensat af ikke mindre en 12 forskellige matrikelnum
re og jeg ville løseligt anslå arealet til at være på ca.5o tøn
der land.

Den første ejer jeg har rede på er Chr.Carl Christensen og det 
er formentlig ham der den 28 juni 1866 solgte til Jens Nielsen, 
der den 25 januar 1872 solgte til Andreas Severinsen for 16oo rd., 
der den 13 januar 1881 solgte til bager Niels Mikal Pedersen, ef
ter hvis død enken Mathilde Pedersen,f.Jensen fik adkomst til går
den den 12 decb.1915. Hun tilkøbte 7-8 tdl. fra ø.Horshave matr.n? 
26c 27c og solgte den 11 april 1918 til grd.Jacob Thomsen fra Nib- 
strup i Tårs for 60.000 kr., der den 26 marts 1925 solgte til OLif 
Sørensen fra Dybvad for 52.000 kr. og flyttede til Mylund.

Oluf Sørensen solgte den 16 april 1925 til Hans Andreasen fra 
Kolbro mølle for 49.5oo kr. og flyttede til Taars. Ejendommen var 
da på 34 tdl.

Hans Andreasen solgte så vidt jeg kan skønne til Niels Moltsen 
den 26 novb. 1945, der den 16 novb. 1965 solgte til Herluf Vanggård, 
Flamsholt,der har købt jord til siden.

Chr,Carl Christensen Schmith købte den lo juni 1848,lyst 8 febr 
1849, 2 fjk. 2 alb. gl.s. 80 sk.



matr« nr.28k
Smed Christen Marinus Michael Olesen af Hedebjerg 10.1.1895, 

løsøre 27.4.19o5-36



ROSENDALS HUS
matr.nr.28L

Morten Nielsen, Rosendal solgte parcellen 28L til maler Christe 
Christensen den 27 febr.1896 for 25o kr., der den 25 juni s.å. ma
geskifter med Jens Chr.Christensen, Galtruphus, der den 27 august 
1897 solgte til Niels Chr.Jensen fra Ålborggårdshus for looo kr., 
der den 29 novb,19oo solgte til Jens Peter Jensen, der den 8 juni 
19o5 mageskifter med Kirstien Thomsen,f.Christensen, Langsighus i 
Try, der den 11 novb.l9o9 solgte til snedker Chr.Jensen, der den 
23 decb.1941 solgte til Alfred Jensen, der den 3 decb.1956 solgte 
Vinther Olesen, der den 12 april 196o solgte til Jens Christensen, 
der samme dag overdrog til Jens Anton Nielsen. Adkomst for Elfrict 
Margrethe Nielsen den 3o sept.1974.
Tryvej 52

Tyrrestrup mark
matr.nr.28h

Johan Ludvig Pedersen, LI.Tyrrestrup frastykke ejendommen fra 
sin ejendom og beholdte matr.nr.28h, da han solgte LI.Tyrrestrup 
den 2o januar 1862 og den 27 novb. s.å. mageskiftede han med Jens 
Lorentsen, Brønden i Dorf fjerding. Han solgte den 17 april 1873 
til Christian Nielsen, Benskovhus for 12oo rd., skødet lyst 24 s. 
m. Han døde den 2 sept.1897 og enken Ane Kirstien Christensen 
solgte den lo novb.1898 til sønnen Niels Chr.Nielsen for 5ooo kr., 
iberegnet aftægt.

Johanne K.Jensen solgte den 3o juli 1957 til Viggo Vagner Jen
sen.
Tryvej 45

pareal: 8.95ol m



B E N S K O V
matr.nr.29 m£l.mellemste

Benskov var fæsteejendom under Hejselt og købt til selveje af 
Jens Jacob Madsen den 23 juli 1846, der købte mere jord til den 
15 marts I860 og mageskiftede den 2o febr.1868 med Niels Chri
stian Jacobsen. Han solgte den 22 juni 1871 til Christian Niel
sen fra Flade for 2oo rd., der den 19 juni 1873 solgte til di- 
tailhandler Poul Jensen, der også blev kaldt Poul Mellergård, 
da han var en søn fra Mellergård i Try.

Poul Jensen drev en ret omfattende købmandshandel fra Benskov 
og solgte den 9 juli 1915 til bestyre på Torslev fattiggård Ma
rinus Stage for 21.000 kr., men inden der var udstedt endelig 
skøde døde Poul Jensen den 5 okt.1915. Enken Kristine Jensine 
Jensen,f.Sørensen underskrev skødet den 11 maj 1916. Hun boede 
i Thorshøj i nogle år og flyttede der efter til ægteparret ene- 
neste barn Jens Jensen, Srd.Krætterup i Volstrup sogn, hvor hun 
døde den 2o marts 1923, 74 år gl.

Chr.Emanuel Thomsen købte i 1938 og solgte den 2o novb.1961 
til Åge Andersen, der i 1969 købte mere jord til.



FLAMSHOLT
matr.nr.3oa mellemste

Flamsholt blev efter vor første matrikel fna 1664 sat i hart
korn til 6 td., der efter opmålingen til den såkaldte landmåler 
matrikel fra 1682 blev sat ned til 4 td. 1 skp. o fjk. o alb. og 
havde et dyrket areal på 26.8. tønder land. Efter den nye matri- ' 
kel fra 1844 blev hartkornet sat til 2 td. 2 skp. o fjk. £ alb. 
og gi.skatten var 28 rd.18 sk.

Flamsholt var fæstegård under Bøgsted og blev så vidt det kan 
skønnes købt til selveje i 18o5 af Karl Vincent Vesterholt, der 
døde den 27 maj 1822 og gården blev året efter overtaget af Peter 
Jørgen Carlsen, der døde den 3o marts 1839, 68 år gi.og hans enke 
Anne Frederikke Dreier solgte til Jørgen Andersen, der var gift 
med Ane Kirstine CJn?istensdatter( vistnok i 184o).

Jørgen Andersen solgte den 6 decb,186o til sin kun 18 år gi. 
søn Jens Chr.Jørgensen og gik på aftægt på gården, kun 45 år gi. 
Det er vanskeligt at se hvad hensigten har været. En mand blev 
først myndig når han var fyldt 25 år og faderens; helbred synes da 
at være i orden for han døde først den lo okt.1886.

Jens Chr>. Jørgensen blev den 27 april 1865 gift med Augusta 
Birgitte Louise Stender fra Donsted. Hun døde den 18 august 18- 
68 og den 17 marts 187o blev der skiftet. Der var 2 børn i ægte
skabet, der fik deres morfar grd. Hartvig Frederik Christian Sten
der, Donsted som værge og den 7 juni samme år giftede Jens Chr. 
Jørgensen sig med Mathilda Nielsdatter fra St.Bjerget. Jens Chr. 
Jørgensen døde den 15 okt.1871. se 19.6.1873.

Enken Mathilda Nielsdatter solgte den 26 juni 1873 til Søren 
Eskildsen Marqvaurt Thomsen for 39oo rd., alt løsøret medfulgte 
undtagen bilæggerovnen i soveværelset. Thomsen forpagtede sene
re Torslev præstegård,jvnf.4.3.1886-5 og ved aktion over jorder 
fra præstegården den 24 novb.1898 købte han parcellerne IL ln 
for 18oo kr.

S.E.M.Thomsen mageskiftede den 28 juni 19oo med Dahl, der var 
ejet af nogle af afdøde Jacob Andreas Weimanns arvinger, Claus 
Wilhelm Andersen, Fjeldgård, guldsmed Johan Storm Trondahl, Fre- 
derikshald og enkefru Lucie Møhren,f.Weimann. De nye ejere solgte 
den 6 decb,19oo til Johan Arent Flensborg fra Ferslev for 37.ooo 
kr., heraf 2o.ooo kr. kontant. 1.prioriteten 14.ooo kr. var 3i % 
lån, med 4 % ydelse.



Flensborg var den 19 august 19oo bleven gift med Kathrine He
lene Flensborg,£,Knudsen, ægtepagt jvnf.25.11.19oo-21. Den 12 spt. 
19ol blev der fredet en gravhøj,Gyldenhøj kaldet. Den 26.2.19o3 
solgtes matr.nr.31 til Kirkholt for 4oo kr. og den 5-7.19o6 par
cellen 3ob til Risager for lo75 kr.

Johan Ahrent Flensborg solgte den. 11 april 19o7 til Christian 
Pedersen, tidl. Ollerup,. uden besætning, men lidt hø, 5o rugbro- 
dinger, 4 traver utærsket blandsæd, for 23.ooo kr. Den nye ejer 
solgte også jord fra. Den 16.1.19o8 solgte han 12 tdl. til Anton 
Møller fra Thorshøj for 265 kr. pr. tdl. matr.nr. laæ 3oe og den 
25 juli 19o7 solgte han 5 tdl. til smedemester H.Andersen, Flams- 
holthus for 29o_,kr. pr.tdl. lL-’lm

Christian Peter Pedersen solgte den 22 juli 1911 til Jens Pete? 
Christoffer Christensen fra ørtoft for 29.5oo kr., alt løsøret 
medfulgte undtage 1 hest, 2 seler, den lille fjerdervogn, 4 store 
grise, alle hønsene og hønstråden, samt 1 får. Der var en i part 
i en slåmaskine med mejeapperat. Chr.Peter Pedersen købte der ef
ter Lundergård.

Jens Peter Christoffer Christensen solgte den 16 januar 1919 
til Alfred Jensen, en søn fra ø.Fladholt i Understed,for 77.5oo 
kr. Besætningen bestod af 5 heste, 13 køer, lo ungkreaturer, 5 
får og 5 svin. Alfred Jensen var født den 4 april 1895 og som 
sådan ikke myndig og havde faderen Lars Jensen, Ø.Fladholt som 
kurator.

Alfred Jensen solgte i 1929(tror jeg det var) til Karl Jørgen
sen og købte Vrangbak ved Ø.Vrå, hvorfra han i mange år drev en 
omfattende forretning med kreaturer og grise.

Karl Jørgensen solgte i 194o til Anders Peter Hansen, Sønder 
Ravnstrup i Skærum. Året efter brændte gården totalt ned og An
ders Peter Hansen opførte de nye bygninger vest for vejen der 
fører fra Thorshøj til Torslev kirke. Bygninger havde ellers i- 
gennem århundre ligget øst for denne vej.

Anders Peter Hansen solgte den 19 august 1948 til Harald Niel
sen og købte der efter gården Skerne ved Ø.Vrå.
Harald Nielsen solgte den 9 okt.1953 til Herluf og Henry Vanggård. 
Herluf Vanggård blev eneejer den 27 januar 1955.

N.B. Jens Chr.Jensen og Maren Poulsd. i Flamsholt 8 novb.1843



Lendumvej 57
_ matr.nr.3od mfl.

Harald Peter Chr.Nielsen, Flamsholthus købte den 11 febr,19o9 
ca.lo tønder land fra Flamsholt for 29o kr. pr. tdl. Han havde 
formentlig allerede parcellerne laz laø fra Torslev præstegård. 
Parcellen fra Flamsholt fik matr.nr.3od.

Nielsen solgte den 21 januar 191o til Søren Christensen fra 
Sanden i V.Hassing for 48oo kr., der den 8 sept.l91o solgte til 
Robert Cortz, der var søn af Frederik Cortz, Flamsholt mark, for
6.500 kr., der den 7 decb.1911 solgte til Niels C.M.Pedersen fra 
Thorshøj for 5725 kr.

Thorvald Pedersen solgte den 13 novb.1947 til Poul Andreasen, 
der den 18 febr.1963 købte parcellerne IL ldv af Vinther Olesen.

matr.nr.3oe laæ
Anton Møller fra Thorshøj købte den 16 januar 19o8 ca. 12 tdl, 

fra Flamsholt for 265 kr. pr. tdl. og mageskifter den 14 okt,19o9 
med murer Thorvald Weinrich, der har matr.nr. 32f. Han solgte den 
7 sept.1911 til Søren Jensen, hidtil Fredenslund for 8775 kr. Weia 
rich købte der efter Råholt i Try



Flamsholthus: se aktion 18 maj 1876-3
Flamsholthus: Jens Chr.Pedersen se 15 sept.1881-21



RIIS 
matr.nr.32a mfl.

Riis er opstået ved sammenlægning af de 2 gårde Øster og Ves
ter Riis i midten forrige århundre. Peder Frandsen, der var gift 
med Inger Andersdatter,havde Vester Riis og købte siden Øster Rids

Efter sammenlægningen og noget frasalg af jord, solgte Peder 
Frandsen den 17 juli 1862 til sønnen Frands Chr.Pedersen for 251o 
rd. En yngre broder Anders Chr.Pedersen købte Ll.Tyrrestrup og 
hans efterkommere fik i 1921 kongelig bevilling til at føre nav
net Pedersén-Riis.

Torslev kommune købte Riis den 24 juli 1879, jvnf.afl.24.2. 
1881 og lånte 56.ooo-kr. i den Danske Landmands og Hypotekbank 
til 6 % rente. Endelig skøde udstedt den 7 april 1881. Som sæd
vanlig når det er en kommune der køber foreligger der ikke meget 
skriftligt, men så vidt det kan skønnes gik gården til tvangsak
tion og i første omgang købt af Anders Chr.Pedersen,Ll.Tyrrestrup 
og Niels Chr.Jacobsen, Risager, der så solgte til kommunen, der 
indrtettede gården til fattiggård.

Torslev kommune solgte i 1934 til Jens Mogens Christian Thom
sen, efter forlyden til 75.ooo kr. Gården var da en del større 
en den er nu. Thomsen solgte så vidt jeg kan skønne til Kristine 
Christensen og Oluf Sørensen, der den 3 juli 195o solgte til Jens 
Christensen, der den 11 okt.1954 solgte til Oscar Andersen, der 
den 18 april 1972 solgte til Tage Larsen.

fredning af gravhøj 2o.ll.l9o2-4



RISAGER
matr.nr.32b mfl.

Niels Chr.Jacobsen købte parcellen 32b fra Riis den 5 juli 
1855 og solgte den 18 marts 1897 til Niels Chr.Nielsen fra Mej- 
ling i Åsted sogn for 8.625 kr. Der medfulgte halvparten af en 
fæsteret på en hedelod under Flamsholt. Niels Chr.Nielsen køb- 
den 5 juli 19o6 parcellen 3ob fra Flamsholt for lo75 kr. og par
cellen matr.nr.le var da købt til fra Torslev præstegård.

Niels Chr.Nielsen solgte den 14 decb.1916 til Christian Vester
gård Hansen for 38.5oo kr. Ejendomsskylden var 17.000 kr.

Marie og Niels Chr.Nielsen og deres børn fik den 7 marts 1918 
kongelig bevilling til at føre navnet Risager.

Chr.Vestergård Hansen solgte den 17 novb.1964 til Albert Be
ring Hansen.

2 
Gårdens areal er ca.39 tdl, der er fordelt således, 32b 14.6192 m 
3ob 4.7797 m2 og le 2.I0I5 m2

Rettelse, 3ob var købt til den 5 august 1873 for 124o rd., men
Niels Chr.Jacobsen solgte | parten til Anders Chr.Peders^g^^^yr-



R I I S T 0 F T
matr.nr.32d mfl.

Frands Pedersen;, Riis solgte parcellen 32d til Jens Nielsen 
den 28 januar 1869 for 2oo rd. Jens Nielsen overdrog retten til 
skøde til Niels Andersen fra Endelt i Albæk sogn, der fik skødet 
tinglyst den 13 okt,187o. Niels Andersen mageskifter den lo janu
ar 1878 med Christen Larsen,0.Mølbak, der den 3o april 1885 solg
te til Jens Chr.Christensen, der tilsyneladen købte parcellen 33h 
til og solgte den 11 april 19ol til skrædder Jens Chr.Jensen, der 
den 12 januar 19o5 købte parcellen 15c fra Galtrup. Ejendommen va? 
der efter på 18^ tdl.

Jens Chr.Jensen solgte den 21 decb.1911 til Karl Martinus Pe
dersen fra Frederikshavn for 12.5oo kr. og flytter til Dybvad. 
Karl M.Pedersen solgte den 28 sept.1916 til Johan Peter Hæstrup 
fra Sæby for 22.7oo kr., der den 24 febr.1921 solgte til bankas
sistent Georg Busch fra Skanderborg for 35.ooo kr. Busch var født 
i Tveden i Karup den 15 marts 19o2 og havde propritær Poul Frø- 
lik Nielsen som kurator. Faderen fhv.propritær T.Busch flyttede 
til Riistoft efter sit opbud i Tveden. Busch købte den 18 august 
1921 knap 8 tdl. fra Galtrup, matr.nr.15e, for 65o kr.pr.tdl. der 
svarede :til 519o kr.57 øre.

Georg Busch solgte den 22 maj 1924 til Knud Bering Jørgensen, 
Stubben i Lendum og P.L.Poulsen, Mejlinggård for 47.ooo kr. Han 
gav faderen fuldmagt til at underskrive skødet og købte der efter 
Nygård i Understed(ved Frederikshavn) af køberne.

Knud Bering Jørgensen tog ophold på gården, se løsøre 8.1.1925, 
men solgte den 19 marts 1925 sin halvpart til P.L.Poulsen, Mej
linggård for 20.000 kr. Gården var da på 26 tdl.

Poul Laurits Poulsen var født i Billum i 1879 og havde sammnen 
med Knud Bering Jørgensen handlet en del med ejendomme, men han 
faldt til ro i Thorshøj. Han var kasserer for Torslev sogn fra 
1933 til 194o og direktør for Torslev sogn sparrekasse i mange 
år. " ' i.. - ’ - .

Den nuværende ejer Henning Karsten Hegård Møller købte ejen
dommen den 29 decb.1977.
Hjørrinvej 225



løsøre 8.1.1925-2174

% w
22 juni 1882-46 Riis hus, smed Jens Chr.Christensen lejeret på 
dfet nordre hjørne af 32d fra 15.2.1877, 1 ambolt, 2 filskruer, 
1 blæsebælg, 2 forhamre og 1 smedhammer



Hjørrinqvej 195 
matr.nr.33b mfl

Laurits Edvard Kristensen købte parcellerne 33b 15d fra Gal
trup den 15 okt,19o5-24 for 2ooo kr. og den 18 august 1921 køb
te parcellen 15f fra Galtrup for 65o kr. pr. tønde land, der blev 
til 39o8 kr. 54 øre. Han solgte den 8 april 1926 til Jens Chr. 
Hansen fra Sæby for 2o.ooo kr.

Frede Verner Larsen solgte den 25 okt.1965 til Frede Fredborg 
Nielsen, Galtrup, der efter at havde lagt jorden til Galtrup, 
solgte bygningerne og et mindre jordareal til vognmand Sally Niel 
sen den 29 sept.1973

?

Hjørringvej 196

matr.nr.33g

Johanne Flarie Sørensen i ægteskab med maler Christen Christen
sen fik adkomst den 9 januar 1896 og solgte den 18 decb.l9o2 til 
Anders Chr.Andersen fra Gammelholm for 8oo kr., der den 14 april 
19o4 solgte til Anders Peter Jensen fra Flamsholthus for 9oo kr., 
skødet tinglyst den 21 s.m,

Anders Peter Jensen solgte den 17 sept. 1925 til svigersønnen 
Johannes Andersen for 5ooo kr.+ bopæl for livstid „ i et værelse 
jeg nu beboer ”.

J.P.Steffensen solgte den 18 novb.1947 til Hilbert Thomsen.



Haldbjerq 
matr.nr.33f mfl.

Søren Peter Sørensen, Anholt købte parcellerne 33f 33i fra 
Galtrup den 23 juli 19o3 og efter at havde bebygget stedet kald
te han det Ny Haldbjerg, formentlig til minde om gården Hald- 
bjerg i Understed som han tidliger havde ejet. Han døde den-.lo 
juli 1913- 58 år gi. og enken Mette Marie Sørensen f. Christen
sen fik adkomst til ejendommen den 11 decb,1913 og solgte den 9 
okt.1919 til datteren Sørine Elise Rasmussen f.Sørensen, i ægte
skab med Martinus Rasmussen, som særeje for hende for 12.ooo kr. 
Svend Erik Risager købte den 22 mart 1968, men nu er ejendommen 
matr.nr.33e lagt til og omtales nedenfor.
V.Gydejevej 5

Galtruphus 
matr.nr.33e

Andreas Sørensen købte parcellen 33e fra Galtrup den 29 janu
ar 1891 og solgte den 4 juli 1895 til Anders Chr.Hansen fra Tam
strup, der den 25 juni 1896 solgte til Jens Chr.Christensen for 
16oo kr., der medfulgte en hest, 1 gig, 1 sæt séletøj og kakkel- 
ovnen(ifølge en reservation i ældre skøde skal Galtrup afgive 
jord til at holde en ko, sommer og vinter).

Jens Chr.Christense samme med maler Christen Chri
stensen, Rosendals mark matr.nr.28L, der den 27 januar 1898 solg
te til Martin Christensen for 155o kr., der den 15 maj 19o2 solg^ 
te til snedker Jens Chr.Mortensen for 14oo kr., der den 15 juni 
19o5 solgte til købm.Niels Chr.Nielsen, der den 14 febr,19o7 ma

geskiftede med Anders Peter Jensen, Knepshave, efter hvis død 
enken Marie Jensen f.Larsen fik adkomst den 25 marts 1915 og 
solgte den 3o august 1917 til Christen Fjeldgård Nielsen, der 
den 15 august 1918 solgte til mejerist Valdemar Jensen fra Ager
sted for 4.525 kr«, der den 23 januar 1919 solgte til Ole Chr. 
Thomsen, der den 17 juli 1919 solgte til Jens Peter Alfred Mad
sen for 6.3oo kr., der den 18 sept.1924 solgte til Halvor Ander
sen for 7.65o kr.
33e 1.799o m^
33n 97oo ” 
33f 5.28o3 ”



Slagterforretning

I > matr.nr.Iba
Tømrer Aksel Pedersen købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 3o ja
nuar 1917 for 318o kr. og solgte den 2o november 1921, stadig ube
bygget, til træhandler Niels Chr.Nielsen for 24oo kr., der den 3o 
marts 1922 solgte til slagter Rudolf Alfred Emil Bock for 24oo kr. 
Køberen, der var gift med Nicoline Amalie, født Pdersen, forpligte
de sig og efterfølgende ejere af parcellen, til sålænge sælgeren 
bor i Thorshøj stationsby, ikke at drive cykelhandel eller træhan
del, læses som servitutstiftende på ejendommen.
Anne Martine Andreasen købte den lo juni 1982.

Hjørrinqvej 261
matr.nr.lbb
Enke efter Lars Peter Nielsen, LI.Toften, Ane Martine Nielsen, født 
Jørgensen, købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 23 december 19o9 
for 35 øre pr. kvr. alen, der kom til at udgøre 382 kr.8o øre.
Ane Martine Nielsen, født Jørgensen, solgte den 18 juli 1918 - med 
stedsønnen Jens Chr.Nielsen, LI.Toften, som befuldmægtige til at 
underskrive - til Frederik Larsen,St.Ødegård for 65oo kr.
Frederik Larsen døde den 8 august 1926 og enken Marie Larsen fik ad
komst til ejendommen den 2 december 1926. Der var 8 fællesbørn i 
ægteskabet.
Vilhelmine Larsen solgte den 15 august 1947 til Frederik Larsen, 
der den 19 maj 196o solgte til Niels Chr.Nielsen, der den lo marts 
1964 solgte til Johan Pedersen.

Lendumvej 3
matr.nr.lbd lcz
Købmand Niels Chr.Nielsen købte parcellen lbd fra Ll.Tyrrestrup 
den 8 august 1912 for 6oo kr«, der tilsyneladen sælger til A.P. 
Christensen, der den 17 december 1942 solgte til Alfred Nejsum Chri
stensen, og Martin Pedersen solgte den 6 september 1944 parcellen 
lcz til Nejsum, der den 12 oktober 1954 solgte til Evald Jensen, 
efter hvis død enken Karen Jensen fik adkomst den 13 oktober 1982.
Alfred Nejsum solgte en del af ejendommen til Lars Jensen den 27 
januar 1947, der den 4 juli 195o solgte til Anton Jensen, der den 
4 september 1954 solgte til Chr.Marinus Larsen, skifterets adkomst 
for Johanne Marie Larsen den 22 marts 1966, der den 31 maj samme 
år solgte til Martinus Christensen.



Lendumvej 12
matr.nr.lbe
Niels Chr.Nielsen, Risager, frastykkede parcellen lbe fra matr.nr. 
le og solgte den 3o juli 1914 til murer Niels Peter Mortensen fra 
Thorshøj, der havde skrædder Jens Chr.Mortensen, Hørby, som kurator. 
Parcellen var på 2938 kvr. alen, eller 1158 m , og prisen var 1469 
kr.
Efter at havde opført et hus på grunden, solgte Niels Peter Morten
sen den 22 juli 1915 til detaillist(købmand) Poul Jensen, Benskov, 
der også blev kaldt Poul Mellergård, for 6ooo kr., men Poul Jensen 
døde inden handlen gik i orden. Enken Kristine Jensine Jensen, født 
Sørensen berigtigede handlen og fik adkomst til ejendommen den 14 
december 1916.
Kristine Jensine Jensen, født Sørensen, solgte den 2o maj 192o til 
partikulier Hans Nissen Lund fra Silkeborg for 13.ooo kr., og tog 
ophold hos sin eneste søn, grd. Jens Jensen, Sdr.Krætterup i Vol- 
strup sogn, hvor hun døde den 2o marts 1923, 74 år gammel.
Hans Nissen Lund solgte den 21 april 1921 til Johan Peter Hæstrup, 
der den' 7 juli 1928 solgte til Niels Peter Rafn, Dahl, og købte 
samtidig Dahl af Rafn.
Efter Niels Peter Rafns død fik enken Marie Rafn adkomst til ejen
dommen den 7 april 1959, og solgte samtidig til Jacobine Kathrine 
Pedersen, der den 21 december 1959 solgte til Niels Andersen, efter 
hvis død Marie Kirstine Andersen fik adkomst den 2 april 1969 og 
solgte s,d. til Martin Emanuel Christensen, 0.Horshave.

Lendumvej lo
matr.nr.lbf lbg
Chr,Bak solgte den 2 februar 1945 til Knud Jørgen David Jensen.

Matr.nr.lbh

Leonora Kirstine Jensen mfl, solgte den 22 april 1947 til Tidemand 
Chr.Kjeldsen, der den 12 september 1972 solgte til Bent Nielsen.

Hjørrinqvej 262
matr.nr.li
Skomager Jens Madsen Jensen købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 
12 januar 1893 for 2oo kr.
Enken Kristense Hansen købte den 7 marts 1918 og solgte den 4 no
vember 192o til tømrer Axel Pedersen for lo.ooo kr., det var en 
slags mageskifte med telefon-centralen, der var 4 kakkelovne og 2 
komfurer i huset. Axel Pedersen solgte den 7 juni 1921 til Jens Chr. 
Christiansen fra Hedenshus for 8ooo kr. Hvorefter ejendommen gik 
til tvangsauktion og købt af Anna Jensen den 6 marts 1937, der den 
15 april 1964 solgte til Jørgen Christensen,



Lendumvej 17
matr.nr.Id
Jens Chr.Jensen solgte til købm, Niels Chr.Nielsen den 14 april 19o4 
for 21oo kr., der den 8 juni 1911 solgte til Ole Jensen(01e Gerndrup) 
f.t. Thorshøj, for 4ooo kr*
Parcellen matr.nr.3oc blev tilsyneladen købt til 18 december 193o, 
Niels Bang solgte formentlig til Aninus Carlsen, der den 1 marts 
1935 solgte til Ole Carlsen, der den 21 december 1953 solgte til 
Peder Christensen, der den 15 juni 1954 solgte til Ejnar Nielsen, 
der den 28 oktober 1955 solgte til Marinus Pedersen, der den 17 april 
1961 solgte til Licebeth Andersen, der den 21 oktober 1965 solgte 
til Niels Jensen, Fladbirk, efter hvis død enken Emma K.Jensen fik 
adkomst.
matr.nr.Id Tømrermester Oluf Hjortholm Olesen købte 4 maj 1982. 
Lendumvej 15

Hjørringvej 252
matr.nr.lai mfl.
Karetmager Laurits Chr.Peder Christensen købte parcellen lai fra 
LI.Tyrrestrup den 1 september 1898 og lav i april 19o8, han var og
så omtalt som manufakturhandler, og den 2 august 19o8 købte han par
cellerne lay lax fra LI.Tyrrestrup for 175 kr., og solgte den 11 marts 
19o9 til købm« Oskar Bruun fra Ø.Vrå for 85oo kr., med butiksinven
tar, og flyttede til Rudbjerg.
Manufakturhandler Oscar Bruun, Ø.V, ægtepagt og løsøre 26.8.1915- 
lo6o, beboer matr.nr.4m i Ø.V.
A.C.Petersen solgte den 18 november 1932 til Martin Pedersen, der 
den 6 februar 1936 købte parcellerne lcu ldi af N.C,Petersen og solg
te den 26 september 1961 til Ernst Clauesen, Ellen Clausen 4 novem
ber 1982, s.d. til Jens Jørgen Clausen.
ejendommen står i tingbogen under lcu

Hjørringvej 254
matr.nr.lay ldh
Martin Pedersen solgte den 4 juli 1946 til Villy Larsen, der den 2o 
april 1958 solgte til aut«installetør Laurits Thomsen Ejlersen.

Matr« nr.lam
Chr.Peter Andersen købte den 21 juli 1898. Benny Andersen købte den 
23 april 1979 og solgte den 24 juni 1982 til Leif Skovsgård Christen
sen.

2
areal: l.lo32 m



Hjørrinqvej 251
matr.nr.lbi ldf
Enken Kirsterr Marie Madsen, Østergård i Try, købte parcellen lbi 
fra Ll.Tyrrestrup den 23 februar 1915 for 5o øre kvr. alen, var på 
lo56 kvr. alen og prisen 558 kr., matr.nr.ldf er kommet til senere.
Kirsten Marie Madsen solgte den 9 august 1933 til Anna Madsen, der 
den 16 juni 1961 solgte til Jens Peter Frederiksen, efter hvis død 
enkeni Ebba Frederiksen fik adkomst den 9 marts 1972 og solgte s.d. 
til Knud Bang, der den 25 juli 1979 solgte til Mary Christensen og 
Bjarne Sørensen.

Hjørrinqvej 253
matr.nr.lbk
Skomager Niels Chr.Sørensen købte parcellen fra?Ll.Tyrrestrup den
15 december 1915 for 6oo kr., arealet var 473 m , tømrermester Val- 
mar Larsen skal bygge. Endeligt skøde 2 november 1916.
Tvangsauktion den lo april 1918 og overtaget af A.Andersen, Ll.Tam- 
strup og Casper Pedersen, Horslevmark, der den 13 februar 1919 solg
te til snedker Karl Frederik Christoffersen, der døde den 9 decem
ber 1922, 33 år gammel, og .enken. Tekla Krista Christoffersen, født 
Jensen, fik adkomst den 12 april 1923. Der var 3 børn i ægteskabet.
Tekla Christoffersen solgte formentlig til S.C.Larsen, der den 9 
december 1938 solgte til Dansk Arbejdsmands forbund i Thorshøj, der 
den 28 februar 1977 solgte til Villy Jensen.

Matr.nr.lbL
Murer Morten Peter Olesen købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 21 
september 1916 for 48o kr. Fogedudlægsskøde til Alma Kristine Ole
sen den 3o september 1931, hendes arvinger solgte den 3o december 
196o til Lund Christensen.

Hjørrinqvej 257
matr.nr.ldm ldd
Tømrer Axel Pedersen købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup for 75o kr. 
og efter at havde bebygget, solgte han den 3o november 1916 til 
skræddermester Peter Stenvald Pedersen for 6ooo kr., der den 6 juni 
1918 solgte til enke Dorthea Birgitte Nielsen, født Olesen, Silke
borg, for 98oo kr., der skyldtes 22o kr. på den elektriske instal
lation.
Dorthea Birgitte Nielsen solgte den 28 maj 1925 til gdr. Bertel Jen
sen, Vester Gyde je for 12.8oo kr.,der var fælles brønd med murer Pe
ter Olesen.
Arveudlægsskøde fra Jens Poul Jensen mfl. til Jens Alfred Jensen 
den 21 august 1943, skifterets adkomst for Chr,Jensen den 19 septem
ber 1959, der den 28 juli 1959 solgte til Niels Peter Andersen.



Hjørrinqvej 259
matr.nr.lbn let
Karetmager Niels Christensen købte parcellen lbn fra Ll.Tyrrestrup 
den 16 januar 1919-3427 for 976 kr.8o øre.
Knud Møller Pedersen solgte den 25 august 1975 til Age Møller Kri
stensen.

Hjørringvej 246

matr.nr.lbp
Tømmermester Axel Pedersen købte parcellen lbp fra Ll.Tyrrestrup den 
11 april 1918 for 2 kr. pr. kvr, alen. Parcellen var på 1243 kvr. 
alen eller 49o m , så prisen blev 2486 kr. Beliggende øst for vejen 
til Torslev kirke, på Hjørnet af Hjørring-Sæby landevejen, med 35 
alen facade og 35 alen dyb, og købte samtidig parcellen Ibs af sam
me for 5o øre kvr. alen = 488 kr,, parcellerne bliver samlet.

Axel. Pedersen låner den 1 august 1918-1725, 45oo kr. af Jydsk-Tele- 
fon A/S, der kan opsiges fra selskabets side såfremt han holder op 
med at passe telefon centralen.
Axel Pedersen solgte den 4 november 192o til enken Kristense Hansen 
for 30.000 kr. Hun forpligtede sig til at passe telefon-centralen 
til i mindst 1 januar 1925. Axel Pedersen købte derefter hendes hus, 
se Hjørringvej 262.
Adkomst til fru Karen Leversen mfl. den 2o september 1951, der s.d. 
solgte ved arveudlægsskøde til Dagmar Pedersen, der den 7 marts 1972 
solgte parcellen Ibs til Jydsk-Telefon, og ejendommen iøvrigt kom 
den 3o juni 1975 ved skifterets adkomst til Kristian T.Heidelbach, 
Hanne M.Heidelbach og Børge H.Heidelbach.

Matr.nr.lbt

Mejeribestyre N.C.Pedersen, der har lbh, solgte den 17 oktober 1918 
parcellen lbt til murer Niels Peter Mortensen fra'Ørtoft for 1512 kr., 
grænser imod øst til kommunevejen Thorshøj-Vange, og imod nord til 
jernbanen, 36 alen ø-v & 28 alen n-s.
K.K.Andersen solgte den 18 juli 193o til Niels Chr,M.Pedersen, der 
den 25 maj 1954 solgte til Agnes Jensen, hvor efter Adolf Jensen og 
14 andre arvinger overtog og solgte den 11 november 1981 til Adolf 
Jensen.

Hjørrinqvej 241
matr.nr.lby 3oji
Skrædder Josva Christensen købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 16 
februar 1922 for 1562 kr.5o øre. Josva Christensen, der var fra Svir- 
kærhus i Skærum, blev som enkemand gift den 8 juni 1917 med Anine 
Jørgine Kristensen fra Hegnhuset i Torslev sogn, skifterets adkomst 
for Anine Jtørgine Christensen den 19 november 1975, solgte den 5 ja
nuar 1976 til Winther Olesen.



Hjørringvej 266
matr« nr.28k
Smed Christen Marinus Michael Olesen købte parcellen den lo januar 
1895 for 3oo kr., se værktøj 27 april 19o5., købte parcellen lav af 
købm. Nielsen den 7 juni 19o6 for 2oo kr.
Hans Christensen solgte den 9 september 1965 til Evald Christian
sen.

Hjørringvej 268
matr.nr.28m
Enkefru Marie Jensen, Halden, købte parcellen fra Hedebjerg d^n 22 
november 1923 for 515 kr«, arealet lo3o kvr. alen eller 4o6 m .
0.Ølsen solgte den 5 maj 1936 til enken Inger Kathrine Jensen, fra 
Heden i Lendum sogn, efter hendes død blev huset overtaget af Hans 
Oskar Jensen mfl., oIbx den 11 juni 1959, der solgte til Niels Andrea
sen, adkomst for Ellen Margrethe Sørensen og Estrid Agnete Kristen- f 
sen den 29 januar 197o, der s.d. solgte til Frede Frederiksen.

Matr.nr.lat lex

Snedker Casper Møller købte parcellen lat fra LI.Tyrrestrup den 14 
juni 19o6 for 33 øre pr. kvr. alen = 522 kr.72 øre, se rørlægning 
22.8.1907-2.
Snedkermester Chr,Casper Møller døde den 14 februar 19o7, efterla
den sig hustruen Johanne Møller og sønnerne Holger og Svend Møller.
Johanne Møller skifter med sønnerne den 12 juli 191o, og giftede 
sig med tøffelmager Magnus Larsen Sørensen, Thorshøj, ægtepagt den 
21 juli 191o, se også 21•7.191o-15, hendes ejendele beholder hun 
som særeje, se 3oi og 3og^
Johanne Møller solgte den 27 februar 19o8 til snedker Lars Chr,Jen
sen for 67oo kr«, der den 4 november 192o solgte til cykelhandler 
Niels Peter Jensen fra Hjørring for 13.ooo kr., og bosatte sig som 
cykelhandler i Hjørring.
Boet efter Martin Rhiger solgte den 25 oktober 1967 til Egon Rhiger, 
overtaget"den 9 maj 1983 af Kaj 6g Bjarne Rhiger.
lat 622 m2
lex 38o -



Træ- OQ Cykelhandlerforretning
matr.nr.lak
Købmand Niels Chr.Nielsen købte parcellen fra LI.Tyrrestrup den 1 
september 1898, og solgte den 29 november 19o6 til træhandler Anton 
Møller for 4oo kr., der bebygger og solgte den 14 marts 19o7 til 
træhandler Jacob Peter Bertelsen, der den 1 august s.å, solgte til 
Jens Vilhelm Johan Bock, Tranholmhus, uden butiksinvehtår, for 5ooo 
kr.

Bock var søn af øltapper Adolf Bock, hvis enke Marie Jensen holdt 
hus for ham. Den 3 september 19o8 gjorde kongens foged udlæg for 
gæld til firmaet Brdr.Bojesen i Esbjerg, for følgende beløb:

1, hovedstol 42o kr.17 øre
2. renter til dato 3 - 5o —
3. forligsomkostninger 2 - 53 -
4. rekvisition m. stempel 5 oo -
5. incasationssalær 31 - oo —
6. rejseomkostninger 14 - oo —
7. mødesalær 2Ö - oo —
8. forretningens bekostning 13 - 32 —

5o9 kr.52 øre
Rekvisitus blev antruffen personlig, men erklærede sig ude af stand 
til at betale det opgjordte beløb. Forretningen blev derefter givet 
fremme og registreredes og vurderes:

1 brugt cykle 3o kr. oo øre
1 ny Ansgar damecykel 75 — oo —

1 ny model Extra herrecykel 75 — oo —

11 træskovle 15 — oo —

1 høledrag og 1 enspræverstang 2 - oo —

4 hammelstokke 3 — oo —

1 høledrag 1 — oo —

11 svingeltræer 2 — 5o —

4 tø jrekøller 1 — oo —

5o diverse træskafter til spader -i
og lignende 12 - oo -

2o forskellige urtepotter 2 - oo -

8 store træskeer 2 — oo —

2 kalkkoste 1 — 5o —

2 gynger 3 - oo -
35 urtepotter 3 — 5o —

lo krukker 3 — 5o —

25 fade og skåle 2 — 5o —

6 tavler o — 6o —

3 potter 1 - oo —

11 mindre skåle 1 — oo —

5 stokke 1 — 00 —

1 stol 2 — 5o —

4 spånkurve 1 — 00 -

6 gulvmåtter 1 — 5o —

48 tø jrepæle 1 — 5o -

5 penalhuse 1 — 25 —

12 spånkurve 3 — 00 —

3 fe jekoste 1 — 00 —

10 kalkbørster 4 — 00 -

2 par træskostøvler 5 - oo -



1 cykleslange 2 kr» oo øre
3 pidske 1 - 5o —

12 tøffelbundter 3 oo -
4 punge 2 - oo -

forskelligt legetøj 1 oo -

13 piskeskafter 3 - 25 —

38 børster 4 - oo —

lo7 par træsko uden læder 5o - oo —

45 par træsko med læder 5o oo —

35 par tøffelbundt 9 - oo -

13 par træsko uden læder 5 - oo —

6 vaskebrædter 3 - oo —

Den 24 november 19o8 blev ejendommen stillet til tvangsauktion, der 
var begæret’ af grosserer Tronderup Larsen i Hjørring, der overtog 
som eneste bydende og overdrog retten til skødet til Anton Sørensen 
fra Lendum for 55oo kr., skødet tinglyst 24 februar 191o. Den 26 maj 
191o oprettedes følgende ægtepagt:
Imellem os underskrevne træhandler Søren Anton Sørensen af Thorshøj, 
der er fuldmyndig ifølge bevilling, og Helga Svendsen med kurator, 
min fader husmand Svend Hansen af Knoppen i Torslev, - som agter at 
indgå ægteskab med hinanden, - er idag indgået og oprettet følgende f

Ægtepagt :

1.
Følgende løsøregenstande, der tilhører Helga Svendsen, skal være uden
for formuefælleskabet mellem os og elene tilhøre hende som hendes 
særej:

2 hvidlekerede sengesteder med tilhørende fjeder- 
madratser, skrå- og fodpuder og sengeklæder, 
navnlig to overdyner, to underdyner, 2 langpuder, 
2 korte puder, lagner, betræk og sengetæpper 3oo kr.

1 feltseng med spiralfjedere, madratser, hoved- 
og fodpude, over- og underdyne, lagner eet. loo -

1 hvidlakeret toiletmøbel 4o -
1 rundt mahognibord 5o -
1 firkantet nøddetræsmalet bord 15 -

lo nøddetræsmalede træstole 4o -
i Singer håndsymaskine(no.955364) 5o -
1 dobbelt nøddetræsmalet klædeskab 4o -
1 enkelt nøddetræsmalet klædeskab 25 -

skilderier for 5o -
køkkensager for  75 -

Ialt 785 kr.

2.
Undtaget fra formuefælleskabet og Helga Svendsens særeje skal ind- 
videre være alle indbogenstande, møbler, sengeklæder, køkkentøj eet. 
- som fremtidig indbringes i ægteskabet, uden hensyn til hvem af 
ægtefællerne der indbringer eller har erhvervet dem - derunder alle 
brudegaver - således at det indbo, der til enhver tid forefindes, er 
Helga Svendsens særeje.
Det samme gælder indtægter, som under ægteskabet måtte flyde af de 
i § 18 af lov om formueforholdet mellem ægtefæller af 7 april 1899 
nævnte, til personen knyttedes rettigheder, forsåvidt Helga Svend
sen måtte erhverve sådanne.
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3
Fremdelles skal alt hvad Helga Svendsen såvel før som under ægteska
bert erhverver, være sig fast ejendom og løsøre, værdipapirer, for
dringer eet., intet i nogen måde undtaget, og hvad enten erhvervel
sen sker ved selverhverv, køb, arv - såvel intestatarv som arv efter 
testamente - gave, lotterigevinst eller på hvilkensomhelst anden må
de, være hende tilhørende som hendes særejendom og således være und
taget- fra det mellem parterne iøvrigt bestående formuefællesskab.

4.
Af hensyn til stempelberegningen ansættes værdien af, hvad der her
efter holdes udenfor formuefællesskabet til ikke at overstige looo 
kr.
Til bekræftelse med vore egenhændige underskrifter vidnefast.

Thorshøj og Knoppen den 19 maj 191o.
Anton Sørensen Helga Svendsen

Som kurator for Helga Svendsen:

Svend Hansen
Til vitterlighed om ægte underskrifter og rigtig dato:

Mads Chr.Sørensen Søren Madsen
Medfugte sålydende:

Vi Frederik den Ottende
af guds nåde konge til Danmark, de Venders og Gothers, hertug til 
Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.

Gøre vitterligt: At Vi, efter derom allerunderdanigst gjordte an
søgning og begæring, allernådigst have bevilget og tilladt så og 
hermed bevilge og tillade, at Søren Anton Sørensen af Thorshøj i 
Torslev Sogn under hjørrinc) Amt udi Vort land Nørrejylland må, uag
tet han ej er fyldt sit 25'år, være fuldkommen rådig over sit gods 
som en fuldmyndig person efter lovgivningen.

Forbydende alle og enhver imod det, som foreskrevet står, hinder 
at gøre.
Givet i Vor Kongelige Residensstad Kjøbenhavn, den 17 marts 191o.

Under Vort kongelige segl.

Efter Hans Kongelige Majestæts allernådigste befaling.
P.M.V. Friis

Fuldmyndigsheds-bevilling for Søren Anton Sørensen af Thorshøj. Fo
revist i Dronninglund Herreds Ret den 26 maj 191o.

Kuratorbeskikkelse.
Efter derom indkomen begæring beskikkes herved husmand Svencj Hansen 
af Knoppen i Torslev sogn til kurator for den mindreårige Helga Met
te Karolibe Svendsen, sammesteds, der ifølge forevist attest er født 
den 3 november 1891 i TorsleV sogn.
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Hvilket hverv kurator vil have at forestå i overenstemmelse med lov
givningens bestemmelser. Navnlig skal han vejlede den mindreårige 
ved anbringelsen af dennes midler.
Dronninglund Herreds Skifteret, den 2o maj 191o.

Jacobæus
Anton Sørensens konkursbo blev den 23 maj 1918 stillet til tvangs
auktion og her købt af landpost Carl Sørensen, Lendum og gdr. Svend 
Hansen, Knoppen, der overdrog retten til skødet til træhandler Niels 
Chr.Nielsen fra Svendstrup for 52oo kr., skødet tinglyst 3o maj 1918. 
Den 27 marts 1924 udstedte N.C.Nielsen følgende skadesløsbrev:

Skadesløsbrev.
Til sikkerhed for skadesløs betaling af ethvert beløb som underskrev
ne husejer, fhv. cykelhandler N,C.Nielsen, Thorshøj, nu eller til en
hver tid måtte være eller blive skyldig til nedennævnte kreditorer 
uanset skyldgrunden, meddeler jeg herved kriditor for et beløb af 
indtil 25oo kr., skriver to tusinde og fem hundrede kroner, foruden 
renter og skadesløse omkostninger oprykkende prioritet og panteret 
næstefter 55oo kr. med solidarisk ansvar og statutmæssige forplig
telser og eventuelt til forhøjet rente til Husmandskreditforeningen 
i Ålborg og 2ooo kr. til A/S Sæby Bank i den mig ifl. tinglæst skøde 
tilhørende ejendom matr.nr.lah Torslev Sogns mellemste del af hart
korn o alb. eet.
De pågældende kreditorer efter nærværende skadesløsbrev er følgende:

J.Chr.Mikkelsen, Horsens
Emil Kromann, København
Firmaet E.Jensen, København
Købmand J.C.Jensen, Ringkøbing
J.Chr.Mikkelsen, Horsens
S.V,Bruun, Fabrikker, Kolding 
Firmaet Ernst Pettersen, Hjørring 
Træskofabrikken, Vendsyssel
Samme
Hans Rothe, København
N.K.Christensen, Ålborg
A/S S.Pedersen, Esbjerg
J.Andersen, Hjørring

998 kr.68 øre 
119 - 55 -

59 - 45 -
94 - 51 -
93 - 72 -

186 - 33 -
52 - 16 -

241 - oo - 
llo - oo -

94 - oo - 
224 - oo -

32 - oo - 
25o - oo - (

Kreditorernes indbyrdes panteret skal være sideordnet i forhold 
til de respektive ovenfor anførte tilgodehavenders størrelse.
Til bekræftelse med min uderskrift vidnefast.

p.t. Sæby den 13 marts 1924 efter tingtid.
N,C.Nielsen.

Tekla Nielsen solgte den 23 september 1948 til Bendt Andreasen 

Hjørringvej 256



o
Bagerforretning
matr.nr.lau
Murer Georg Mortensen, der havde faderen Jens Chr.Mortensen som ku
rator, købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 19 juni 19o6 for 33 øre 
pr. kvr. alen, er 3ox49 alen eller 144o kvr. alen = 475 kr.2o øre, 
låner 36oo kr. i husmandskreditforeningen, og solgte den 8 juli 19o9 
til Sofus Johansen fra Lendum for 75oo kr., der var.5 kakkelovne i 
forhuset, 2 komfurer, den vestre butik med butikinventar.
Sofus Johansen solgte den 3 oktober 1912 til bagermester Lars Peter 
Larsen, der den 11 marts 1915 solgte til bagermester Marinus Julius 
Sofus Schou for 9ooo kr., der den 13 december 1917 købte parcellen 
lbg, og solgte den 12 oktober 1922 til bagermester N.Christoffersen 
fra Sindal for 24.ooo kr. og købte derefter en bagerforretning i 
Frederikshavn.
N.Christoffersen solgte den 11 marts 1926 til bagermester Senius Jo
hansen fra Als for 3o.5oo kr.
Børge Nielsen købte den 5 november 1979 og solgte den 4 juni 1982 
til Kurt Christiansen og Louis Christiansen.

n

Hjørringvej 264
matr.nr.laf
Købmand Niels Chr.Nielsen købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 5 

18g5_5gJecember for 2oo kr. og solgte den 3o juli 19o8 til maler Chr.Chri
stensen for 3ooo kr. Ejendommen gik til tvangsauktion den 26 septem
ber 1918 og her købt af købm. Niels Chr.Nielsen, der overdrog skødet 
til murer Jens Chr.Mortensen for 3ooo kr., der den 1 december 1921 
mageskiftede med Peter Chr.Larsen, Silkeborghus, der den 21 juni 1923 
solgte til frøken Johanne Simonsen fra Thorshøj for 587o kr.
Johs. Juul solgte den 2 marts 1961 til Svend Christiansen, der den
4 januar 1979 solgte til Egon Jensen.

2
areal : 359 m

Me geriet
matr.nr.lg mfl.
Interessentskabet for Torslev sogns Andelsmejeri købte parcellen fra 
Ll.Tyrrestrup den 6 oktober 1887 for 2oo kr., ingen hartkorn, gi.skat 
1 øre, mejeribestyre Bang, se 28.2.19ol-9.
Auktionsskøde til Ole Nielsen den 17 juni 1983, 6 ejerlejligheder.

Thorshøj Brugsforening.
matr.nr.lap mfl.
Brugsforeningen Thorshøj købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 11.1. 
19oo for 5oo kr. Bestyrelsen bestod af propritær Søren Pedersen, Sø- 
holt(formand ) propt. Brendstrup, Fladbirk, G.Jørgensen, Galtrup, 
folketingsmand Kr.Jensen, Try Vestergår-og grd.Jens Chr.Jensen, Vang 
Nørgård, se 13.8.19o3-15, købte senere matr.nr.lbr. for 34o kr.,



Købmandsgården 
matr.nr.lal_ mfl.
Der er imellem flere lokal historiske interesserede og mig, tilsy- 
neladen forskellig opfattelse af om hvornår ejendommen der idag 
kaldes Købmandsgården er opført. Der er her kun tale om den første 
del, for det er vel mest sandsynligt at bygningskomplexet er opført 
af flere gange. Jeg bygger min opfattelse på følgende:
Bager Niels Mikal Petersen, Hedebjerg, lejede den 2o november 1884 
et stykke jord fra LI.Tyrrestrup, af parcellen matr.nr.lc af Torslev 
præstegård, lejemålet løb til 26 oktober 1932. Dette lejemål over
drog bager Petersen den 4 januar 1894 til købmand Niels Chr.Nielsen, 
og da var der’en bygning på parcellen.
Den årlige afgift var 8 kr., og den på ejendommen værende bygning, 
med mur- og nagelfast tilbehør, der overdrages lejeren til fuldkom
men ejendom for 6oo kr. Jordstykket danner en firkant af størrelse 
12 favne på hver side, og støder mod syd til chausseen.
Den 5 december 1995 købte købmand Niels Chr.Nielsen parcellen laf 
(Hjørringvej 264) og den 16 januar 1896 købte han parcellen laL og 
i 19o5 købte han yderligere parcellen lar, der lå nord for hans 
ejendom.
Og da vi ikke senere hører om det omtalte lejemål, antager jeg, at 
et af de første køb omfattede netop denne ejendom, men vort store 
problem er, at parcellerne først fik deres matrikelnumre da de blev 
udstykket og solgt. Det er således ikke engang muligt at se hvad 
matr.nr.lc omfattede. Hvad der dog ikke styrker min opfattelse er, 
at den lejede parcel ikke er omtalt som hjørnegrud. En ting som jeg 
bemærkede mig var, at Niels Chr.N'ielsen ved lejemålets indgåelse i 
1894- var omtalt som købmand, hvilket kunne betyde at han havde le
jet bygningen af bager Petersen på et tidligere tidspunkt en omtalt.
Den 1 august 19o7 bortlejede købm. Niels Chr.Nielsen forretningen 
til købm. Bendt Peter Bendtz Holm, hidtil Vrå stationsby, for lo år 
for en årlig leje af 12oo kr., og købte derefter gården Knepshauge, 
som han fik omdøbt til Fredenslund.

Jens Nørgård Thomsen solgte i 1959 til Leo N.P. Christensen), der den 
18 april 1961 solgte til Ejvind Knudsen.

Missionshuset
matr.nr.las
Pastor H.G.S.Jensen købte parcellen fra LI.Tyrrestrup den 15 februar 
19o6 for 328 kr. Arealet var 35x48 kvr. alen.
Provst H.G.S.Jensen solgte den 22 juli 1926 til ”Kirkelig forening 
for den danske indremission i Danmark” for 4ooo kr., med bygninger, 
herunder kakkelovn, samt bænkene og talerstolen.



Thorshøj Mølle
matr.nr.laq
Niels Fuglsang,Tamstrup Mølle, købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup 
den 14 januar 19o4 for 32o kr., heraf var de 2o kr. kontant, og 
flytte møllen i Tamstrup hertil, købte den 15 september 19o4 en kom
plet brugt 6 hestes petroliums motor for lloo kr., udstedte lo.l. 
19o7-79 følgende skadesløsbrev:

Skadesløsbrev.
Til sikkerhed for skadesløs betaling af alt hvad jeg undertegnede 
mølleejer Niels Fuglsang af Thorshøj måtte være eller blive skyldig 
til gårdejerne Poul Jensen, Gydeje, Torslev

Chr.Pedersen, Ollerup, Torslev 
Niels Olsen, Svangen i Hørby sogn 
Jens Andersen, Rosenhave - -
Peter Jensen, Øster Hørby
Jens Jensen, Hørby Annexgård
Hans Peter Nielsen, Kur
Chr.Bruun, Dansbjerg og 
Birgitte Jensen, Hørby Annexgårds hus, enke efter 
Chr.Jensen, sammesteds

indtil et beløb af ‘35oo kr., pantsætter jeg herved den mig tilhøren
de ejendom matr.nt.laq af Torslev Præstegård med- prioritet næstef
ter 26oo kr. til Husmandskreditforeningen og 3oo kr., samt l'priori- 
tet i følgende mig tilhørende følgende på den pantsatte ejendom be
roende løsøregenstande:

1 spisebord af fyrretræ egetræsmalet
1 buffet af fyr og eg, nøddetræsmalet og er fineret
1 kommode med messingbeslag mahognimalet
1 lille rund blomsterbord
4 stole med amerikansk finérsæder
2 dobbelte sengesteder mahognimalet
1 servante -
1 bord -
4 stole med fineersæder
1 enkelt seng
1 tobaksbord
1 gammel brunmalet oval bord
1 dobbelt klædeskab brunmalet
1 chaselongue med blomstret • laomuldsbetræk
1 lille kommode brunmalet
1 gulmalet kasse (puf)
2 gamle klædekister brunmalede
1 rulle
1 stueuhr i brun kasse
1 sølv cylinder lommeuhr
1 dame og 2 herrecykler mrk. Kaiserburg
1 symaskine
1 lænestol
1 kobbergryde
1 zinkgryde, 2 zinkballier, 1 rund og 1 oval
4 emaillerede gryder og 2 støbte pander
1 ovalt saltkar 1 grønmålet bryggerkar
1 kødhakkemaskine
1 væv med tilbehør
1 grønmålet kar



Enkefru Eline Fuglsang, født Jensen, solgte den 21 februar 1918 til 
Thorshøj Andels Elektisitetsværk for 7475 kr., generalforsamling se 
9.9.1926-1468, se også 29.11.1917-2183 og 4.4.1918-27.
El-Værket solgte den lo september 1925 til handelsmand A,Bakholm 
med bygninger, for 7ooo kr., der transporterede retten til tømrer 
Morten Knudsen, der den 18 marts 1942 solgte til Peder Nielsen Jen
sen, der den 24 juni 1961 solgte til Niels Christiansen, efter hvis 
død ejendommen ved skifterets attest kom til Olga Johanne Christian
sen.
Lendumvej 9

Thorshøj Mølle
matr.nr.Ich mfl.
El-Værket solgte den lo september 1925 den hollandske vindmølle m.m. 
til mølleejer Peter Chr.Pedersen fra Skarpholt for 35oo kr., der og
så køber en ubebygget parcel af mejeribestyre N.C.Pedersen for loo 
kr. matr.nr.lc, se også 3 og lo september 1925(mejeribestyre N.C. 
Pedersen købte den 16 juli 1914 parcellen matr.nr.lc fra LI.Tyrre
strup for 12oo kr. pr. tønde land, var små 4-j- tønde land, og pri
sen 5264 kr.57 øre),
Peter Chr.Pedersen solgte den 29 august 1949 til sønnen Alfred Peder
sen.

Nørregade 11

Matr.nr.lk

Jens Chr.Mortensen købte parcellen den 13 december 1894-4o for 3oo 
kr., bebygger og solgte den 11 juli 1895 til skrædder Jens Chr.Jen- 
seni fra Sæsing for 21oo kr.
Jens Chr.Jensen, der var stedsøn af skræddermester M.Larsen i Sæsing, 
mageskiftede den 18 marts 1897 med Jens Chr.Mortensen og fik matr, 
nr.lag(Hjørringvej 258).

Jens Chr.Mortensen mageskifter den 25 november 1897 med karetmager 
Laurits Christian Peter Christensen, Bjeldal ved Ø.Vrå, der den 24 
december 19o3 solgte til Lars Chr.Nielsen for 2ooo kr.
Lars Chr.Nielsen, der var stenhugger, døde den 23 oktober 1911, 64 
år gammel, efterladen sig 6 børn. Enken Christiane Nielsen, født Ras
mussen, fik attest på at være en huslig og forstandig kvinde og kun
ne som sådan hensidde i uskiftet bo, og solgte den 27 marts 1913 til 
Anna Jørgine Christensen for 275o kr., hvis dødsbo den 16 juni 195o 
solgte til Jens Chr.Nielsen, skifterets adkomst for Ane Christine Ni
elsen, efter hvis død Lars Peter Nielsen og 6 andre arvinger overtog 
ejendommen den lo december 1963, som de samme dag solgte til Gudrun 
Sørensen, der den 3 april 1968 solgte til Henny Jensen, der den 23 
januar 1975 solgte til Erik Jensen.

lk 552 m2



Hjørrinqvej 258
matr.nr.lag
Snedker Jens Chr.Mortensen købte parcellen den 5 december 1895 for 
3oo kr., og efter at havde bebygget solgte han den 16 april 1896 til 
Martin Kristensen fra Fladbirk for 26oo kr., der den 3 december s.å. 
mageskiftede med Jens Chr.Mortensen og får matr.nr.33d.
Jens Chr.Mortensen mageskifter den 18 marts 1897 med skrædder Jens 
Chr.Jensen og får matr.nr.lk. Jens Chr.Jensen solgte den 6 august
1903 til Jens Chr.Frandsen, Bjeldal, for 18oo kr., der den 16 juni
1904 solgte til pigen Sine Marie Poulsen fra Try for 185o kr., der 
den 4 juni 1918 solgte til Jens Diderik Poulsen Rosendahl fra Over
mosen for 5ooo kr., der den 23 december 192o solgte til Hjørring 
Amtskommune til bolig for distriktsjordemoderen, for 7ooo kr.
Medfulgte sålyden genpart:
Indenrigsministeriet København den 4 november 192o.
I skrivelse af 3 maj d.å. har hr. Amtmanden på Hjørring amtråds veg
ne anholt om samtykke til, at amtsrådet til bolig for distriktsjor
demoderen i Torslev sogn erhverver ejendommen matr.nr.lag Torslev 
sogns mellemste del, for en købesum af 7ooo kr., hvoraf looo kr. be
tales kontant og 5ooo kr. til juni termin d.å., medens restkøbesum
men looo kr. afgøres ved at amtskommunen indfrier den i ejendommen 
indestående gæld til Kreditforeningen af ejere af mindre ejendomme 
på landet i Jylland, på hvilken gæld er afdraget ca. 5oo kr., såle
des at afdraget og reservefonds andelen kommer amtskommunen til gode.
I denne anledning skulle man efter stedfundne brevveksling med justits
ministeriet til efterretning og videre fornødne bekendtgørelse tjenst
lig melde, at det begærte samtykke hermed meddeles.
Undelr henvisning til, at sundhedsstyrelsen, der af justitsministeriet 
hår fået sagen forelagt til erklæring, har udtalt, at det på ejen
dommen beliggende hus kun vil afgive en ret tarvelig bolig for di
striks jordemoderen, og at det særlig må beklages at der ikke findes 
badeværelse, eller mulighed for at indrette et sådant, skulle man 
derhos på den således givne anledning henstille, at spørgsmålet om 
opførelse af en ny bolig tages under overvejelse, senest ved eventuel 
ny ansættelse i bestillingen.

P.M.V.
Fr.Martensen-Larsen

Hjørring Amtskommune solgte den 3 december 193o til Edvard Christen
sen, der den 28 juli 1958 solgte til Aabel Henry Christensen.

Matr.nr.lcL mfl.

Martin Sørensen, Ll.Tyrrestrup, solgte parcellerne matr.nr.lcL 28n 
3ov til Thorshøj Borger- og Håndværkerforening den 27 december 1927,



Hjørrinqvej 267
matr.nr.28i mfl.
Bager Niels Mikal Petersen, der havde købt Hedebjerg matr.nr.28g 
den 13.1.1881 udlejede parcellen matr.nr.28i til snedker Jens Chr. 
Mortensen den 7 december 1887 for 12 kr. årlig. Mortensen fik amtets 
tilladelse til at rørlægge vejgrøgten imod nord og opførte et hus, 
som han den 5 januar 1889 solgte til karetmager Laurits Christian 
Peter Kristensen fra Ørtoft for looo kr., der købte grunden den 31 
januar 1895 for 35o kr. og mageskiftede den 25 februar 1897 med Jens 
Hansen Jensen Bundgård, Bjeldal ved Øster Vrå, der den 11 november
1897 mageskiftede med Jens Christian Frandsen, der den 13 oktober
1898 mageskiftede med den tidligere ejer Jens Chr.Mortensen, der nu 
havde Bjeldal ved Ø-Vrå.
Jens Chr.Mortensen måtte foruden at være snedker, også havde været 
murer, for den 24 november 1898 ser vi at han havde bla. 2o limskruer 
og tvinger, 5o forskellige høvle, 12 forskellige save, 2o hugge- og 
stemmejern, 1 filskrue, 6 vinkler, passer, file og bor, 2 boresving, 
7 forskellige hamre, 7 murkasser, 1 kalkbænk, 1 kassebøre, 1 træk
vogn, 1 limovn, 2 høvlebænke, murskeer, kalkbørste og kalkvæger.
Jens Chr.Mortensen solgte den 6 marts 19o2 til snedker Christen 
Casper Christensen fra Hjørring for 245o kr., der den 12 oktober 
19o5 solgte til Poul Christian Nielsen fra Hørby stationsby for 3ooo 
kr., sælgeren skal inden 1. november lade bygningerne omtække med 
nye spån og pap, og lade nogle forandringer foretage indvendig i hu
set efter aftale, med hensyn til de sidste nævnte forandringer, ikke 
med større bekostninger end 5o kr., for sælgerens regning.

Poul Chr.Nielsen solgte den 3o juli 19o8 til svigersønnen Otto Mar
tinus Sørensen- for 41oo kr., der den 11 januar 1917 købte ca. 8 tøn
der land fra 0.Horshave, matr.nr.26b, der ligger nord for landevejen, 
for 4ooo kr., og den 16 februar 1922 købte han parcellen matr.nr.lbæ 
fra Ll.Tyrrestrup for 24oo kr., og solgte den 28 februar 1924 til 
elektrisitetsværksbestyre Chr.Jensen for I8.000 kr.
Niels Chr.Andreasen mfl. solgte den 18 december 195o til Chr.Jensen, 
der vistnok solgte til Herluf Vanggård, Flamsholt, der lagde jorden 
til Hedebjerg, som han også ejer, og solgte den 8 februar 1973 byg
ningerne til Tage Severinsen.

Matr« nr.led
Christen Pedersen-Riis solgte til Thorshøj Brugsforening den 24 
april 1941.

Matr.nr.lck
Kr.Andreas Sørensen solgte den 28 september 1947 til Thorvald Georg 
Kristian Sørig, adkomst for Karen Marie Sørig den 17 april 1878, der 
den 8 juni s.å. solgte til Hans Mouster.



Matr.nr.lcf
Smed Alex Bangsø købte parcellerne lcf og leg af arvingerne i LI.Tyr
restrup den 16 februar 1922 for 1492 kr, og indretter til maskinfa
brik, se 23 marts 1922, og solgte den 6 juli 1922 matr.nr.leg til 
Adolf Grønhøj for 85oo kr., og den 16 november s.å. solgte han matt. 
nr.lcf(stuehuset ) til samme for Booo kr.
Tvangsauktion over matr.nr.lcf den 1 august 1924, købt af tømmerme
ster Martin Larsen som eneste bydende, der den 23 april 1925 solgte 
til Knud Bering Jørgensen for 75oo kr.
A.Fischer solgte den 27 februar 1935 til Jens Chr.Sørensen, der den 
22 april 1955 solgte til Jens Edvard Larsen.

Watr.nr.lcq
Fogedudlægsskøde til Niels Chr,Risager den 28 maj 1925, der låner i 
Kreditforeningen for industrielle ejendomme.
J.N.Møller solgte den 15 januar 1937 til Helmer Christensen.

Lendumvej 14
matr.nr.lem
0.Jensen solgte den 14 juli 1939 til Emanuel Christian Niels Peter 
Villadsen, der den 3 juli 1957 solgte til^lfred Nielsen, adkomst for 
Nocoline Larsine Nielsen den 8 september 197o, der s.d. solgte til 
Niels E.Jensen, der den 16 oktober 1972 solgte til Kristian Jensen, 
der den 4 september 198o solgte til Niels Ole Nielsen og Conny Holm
berg Larsen.

Matr.nr.len
J.Thomsen solgte den 13 oktober 1937 til Hanne Marie Pedersen-Riis, 
der den 21 august 1956 solgte til Ejner Nielsen og Carl Nielsen, der 
den 18 januar 196o solgte til Anton Jensen, der den. 17 december 1968 
solgte til Knud Pedersen, Ellegård ved Lendum og efter hans tragiske 
død ved en biludlykke, blev ejendommen den 3 september 1979 overtaget 
af enkeh Ingeborg Pedersen, der s.d. solgte til Jørn Olsen, der den 
14 maj 198o solgte til Ole Råbérg.-

Matr.nr.lco lcp
C.P.Riis og Johanne Thomsen solgte den 28 oktober 1932 til Âge Fi
scher, fra Jens Chr.Larsen og Âge Fischer til Jens Edvard Larsen den 
21 april 1955.



Lendumvej 13
matr.nr.lcp
N.P.N.Bang solgte den 27 maj 1931 til Dorthea Nielsen, der den 24 
juni 1954 købte parcellen lcq af Chr.Pedersen og solgte den 14 juni 
1954 til Espen Larsen, Gydeje, adkomst for Asta Larsen den 5 septem
ber 1978, s.d. skifteattest som adkomst for Else Olesen og Hanne 
Lisa Carstensen, der s.d. solgte til Allan. Børge M.Jensen og Anna 
Elicabeth Jensen, der den 23 januar 1981 solgte til Inger Thomsen og 
Kaj Børge Nielsen.

Lendumvej 25
matr.nr.1er
Niels Chr.Christensen solgte den 24 september 1945 til Jens Edvard 
Larsen, der den 12 juni 195o solgte til Valdemar Thomsen, adkomst 
for Kjær Thomsen og 2 andre den 8 juni 1963, der s.d. solgte til 
Marinus Berthelsen, der den 4 september 197o solgte til Ernst G.
Sand, der den 6 juni 1976 solgte til Lene Larsen og Erling Albert
sen, Lene Larsen hedder nu ifølge vielsesattest LeneAlbertsen.

Stadionvej 4
matr.nr.les
Boet efter A.S.Jensen solgte den 21 juni 194o til Ansine Jensen, der 
den 18 december 1951 solgte til Jørgen Vestergård Hansen, der den 5 
september 1956 solgte til Svend Âge Jensen, adkomst for Edna Bonde 
Jensen den 7 april 1976, der samme dag solgte til Mogens Andersen.

Tryvej 2
matr.nr.lev
Thorshøj Brugsforening solgte parcellen til Laurits Christensen den 
29 august 1942, skifteretsattest som adkomst for Gudrun Dalsted samt 
8 andre? arvinger den 29 marts 1974, der den 9 juli s.å. solgte til 
Knud Christensen.

Lendumvej 2
matr.nr.lcy
Christen P.Riis solgte den 16 april 1946 til Carl Jørgensen, der køb
te parcellen ldg af Dagmar Pedersen og parcellen ldd af Eva Møliler 
Larsen?, og solgte den 29 august 1978 halvparten til sønnen Arne Jør
gensen, der blev eneejer den 21 maj 1984.

Matr,nr.lcæ
Hedvig Marie Pedersen solgte den 9 december 1944 til Niels Pedersen, 
der den 25 maj 1954 solgte til Agnes Jensen, adkomst for Adolf Jen
sen? den 11 november 1981,



Lendumvej 5
matr.nr.lcø
Leonore Kristine mfl. solgte den 8 juli 1946 til Anna Andersen, hvis 
dødsbo den 8 januar 1951 solgte til Theodor Martin Nielsen, der den 
28 juni 1977 solgte til Holger Jacobsen, adkomst for Mary Johanne 
Jacobsen den 27 juli 1979, der s.d. solgte til Ella Margrethe Han
sen og Erik Hansen.

Hjørringvej 239
matr.nr.3oo

Uhrmager Niels Pedersen købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 27 
juni 1918 for 973 kr., enekn i Ll.Tyrrestrup døde den 7 december 
1918 - inden skødet var underskrevet - sønnen gårdsbestyre Chr.Pe
dersen fuldbyrdede handlen i henhold til købekontrakten som befuld
mægtig, skødet tinglyst den 9 januar 1919. Uhrmageren solgte den 17 
maj 1923 til fhv. gdr. A.Bakholm, nu handelsmand, for 94oo kr., se 
løsøre.

Alfred Bakholm bortlejer fra 1 april 1924 for 3 år en lejlighed be
stående af en butik og 2 bagværelser for 5oo kr. årlig til Jens Chr, 
Jensen, Heden, med forkøbsret til ejendommen hvori lejemålet fore
findes.
Alfred Bakholm solgte den 11 december 1924 til bankassistent Georg 
Busch i Skanderborg for 14.7oo kr., der tildels blev berigtiget ved 
at Bakholm overtog besætningen på Nygård i Flade sogn(og Understed), 
bestående af 8 køer, 2 kvier og 2 kalve. Sålænge køberen er ejer af 
ejendommen er sælgeren uberettiget til at drive købmandshandel i 
Thorshøj eller opland. Køberens fader, fhv.propritær T.Busch, Tveden, 
underskrev ved fuldmagt.
Georg Busch solgte den 26 august 1926 til slagtermester Christian 
Krog for lo.7oo kr.
Auktionsskøde fra R.E.Mortensen til Arnold Chr.G,Dietz den 3o marts 
1935.

Matr.nr.3oL

Købm.Niels Chr.Nielsen købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 11 juli 
1918 for 2ol9 kr.3o øre, solgte den 21 juli 1943 til Morten Knudsen, 
adkomst for Karen Frederikke Knudsen den 14 maj 1979, der s.d. solgte 
til Tømmermester Elbo Knudsen.

Matr.nr.3or
Skomager Hans Alfred Villarisen købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 
6 december 1923 for 12oo kr., udstykket fra 3op, ligger umiddelbart 
øst for uhrmager Pedersens ejendom.



Hjørrinqvej 24o
matr.nr.3oh
Malermester Georg Hardi Nielsen købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup 
den 22 januar 1914 for 5o øre pr. kvr. alen og da grunden var 1546 
kvr. alen eller 6o9 m , blev prisen 773 kr., der var 2o alen faca
de til Sæby-Hjørring landevej og gik imod øst til den ny anlagte 
stationsve j.

Georg Hardi Nielsen var født den 23 marts 189o i Stokbro hedehus i 
Lendum sogn og havde Jens Peter Nielsen, Fredenslund som kurator.
Adkomst ved skifteattest til Ruth Nielsen og Kaj Elbæk Nielsen den 
3 februar 1966, sidste eneejer den 12 maj 1972 og solgte den 8 au
gust 1973 til Karl Møller Christensen, skifteattest som adkomst til 
Nancy Elisabeth Christensen den 28 juni 1978, der den 28 august s.å. 
solgte til Leif Peter Christensen og Birthe Møller Christensen,

Matr.nr.3oi 3oq

Træhandler Magnus Sørensen købte parcellen 3oi fra Ll.Tyrrestrup 
den 7 august 1913 og solgte den 18 maj 1916 til træhandler Gotfred 
Pedersen og købte derefter Gane Vestermark.
Enke Johanne Møller købte parcellen 3og fra LI. Tyrrestrup den 17 
juni 19o9 for 5o øre pr. kvr. alen, parcellen var 168o kvr. alen og 
lå umiddelbart vest for tømrer Martin Larsen parcel 3of.
Johanne Møller gifter sig den 22 juli 191o med tøffelmagersvend Mag
nus Larsen Sørensen, der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst 
på hendes ejendom den 16 maj 1916 og var da træhandler, solgte den 
18 maj 1916 til træhandler Godtfred Pedersen for 75oo kr., der nu 
havde både 3og og 3oi.

Matr.nr.3om
Tømmermester Martin Larsen købte parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 11 
juli 1918 for 8o8 kr.75 øre.

Matr.nr.3oc
Tømrer Martin Larsen køberet på parcellen fra Ll.Tyrrestrup den 18 
juni 19o8 og købte i novb. s.å. også parcellen 3of

Matr « nr.3ob
Parcellen tilhørte ifølge et arvefæstebrev fra 6 december 1848 Hans 
Frandsen, efter hans død blev der tirsdag den 5 august 1873 afholdt 
auktion over parcellen der var vurderet til 95o rd«, højeste bud 
blev afgivet af Niels Chr.Jacobsen, Risager, han solgte £ parten 
til Anders Chr.Pedersen, Ll.Tyrrestrup. Weimann, Dahl, bød 1235 rd., 
men Niels Chr.Jacobsen bød 5 rd. højere.



Vendelbokroen
matr.nr.3oq
Tømrer Jens Chr.Christensen købte parcellen fra LI.Tyrrestrup den 
17 januar 1924 for 25oo kr., bebygger, se løsøre s.d. og vielsesat
test 8.4.1926-86, solgte 8 april 1926 til tømrer Jacob Adolf Larsen 
fra Hjørring for 33,ooo kr., of flytter til Lønstrup, var med sal, 
scene, 4 værelser, skænkestue m.m., se også 9.12.1926-22o3.

Tryvej 4 
matr.nr.28u
Martin Sørensen, LI.Tyrrestrup solgte den 22 maj 1947 til Rudolf - 
Bock, der den 2o april 1961 solgte til Gunnar Larsen, separations
bevilling som adkomst for Marna Guldhammer Larsen den 1 september 
1972.

Hjørringvej 242
matr.nr.3ok
Landpost Ninus Sørensen Lundholm købte parcellen fra LI.Tyrrestrup 
den 12 oktober 1916, skifterets attest som adkomst for Adolf S.Lund
holm mfl, den 2o november 1956, solgte s.d. til Alfred Christensen, 
adkomst for Jenny Christensen og Flemming Andersen den 26 februar 
1979.

Hjørringvej 234

Matr« nr.32f
Murer Thorvald Weinrich købte den 2 maj 19o7 og mageskiftede den 14 
oktober 19o9 med Anton Møller, der havde en lille ejendom på Flams
holt mark. Han solgte den 24 august 1916 til møller Niels Fuglsang, 
efter hvis død enken Eline Fuglsang, født Jensen, den 5 juli 1919 
solgte til Svend ChrHansen, Knoppen, for 12.9oo kr.
Egon Diernæs og Knud Rodkær solgte den 9 april 1968 til Jens Poulsen.

Hjørringvej 23o
matr.nr.32g
P.Larsen solgte den 21 august 1931 til Gotlieb Peter Godtfredsen, 
adkomst for Kristine Godtfredsen den 7 oktober 1957, der s.d. solg
te til Svend Âge Knudsen.



Hjørrinqvej 219
matr.nr.32t
Niels Frost solgte parcellen 32t til Louise Jensen den 21 december 
1956, der den 19 november 1959 solgte til Niels Johan Nielsen, Gal
trup, efter hvis død Åge Fredborg Nielsen, Hedvig Fredborg Jenserr 
og Oda Fredborg Thomsen fik adkomst den 4 august 1969 og solgte s.d. 
til Ingemann Christiansen.

r

Matr.nr.32k
Sognerådet solgte parcellen fra Torslev fattiggård den 17 -maj 1923 
til murermester Peter Larsen for 25oo kr., ca. 7 skp. land, lå imel
lem landevejen, skolen og Svend Hansens ejendo'm.

r

Matr.nr.32h
Skrædder Jens Christian Jensen købte den 11 april 19o9 og solgte den 
2 juli 1915 til Jacob Thomsen, St.Bjerget for 65oo kr., der den 17 
februar 1916 solgte til landpost Anders Chr.Andersen, hidtil Øster 
Vrå, for 7ooo kr.
Anna Andersen solgte den 23 oktober 1943 til Niels Marinus Nielsen, 
skifterets adkomst for Laura Nielsen den 29 juni 1951, adkomst fra 
Laura Nielsen til Jenny Horshauge og Henry Nielsen den 19 november 
1957, der s.d. solgte til Kaj Egon Pedersen, bodelingsskøde til Esther 
Marie Pedersen den 27 februar 1975, solgte den 26 marts 1981 til So- 
berg Jensen.

Matr.nr,32i

Parcellen er udstykket fra Riis-Toft og købt af skrædder Jens Chr. f 
^ensen den 11 april 19ol, efter hans død fik Emma Jensen adkomst 
til ejendommen den 12 december 1957 og solgte den 23 april 1979 til 
Anna Volbak, der den 2 august s.å, solgte til Ole Volbak.

Màt'iryh'r. 32L

Georg Busch, Riis-Toft, solgte parcellen den 12 februar 1924 til re
presentant S.Bjørnkilde for 2o3o kr., bliver begygget af tømrermester 
Martin Larsen, Thorshøj og murermester Niels Madsen, Try, endelig 
skøde 22 januar 1925.



Hjørringvej 21o
matr.nr.33i
Chr.Dahl solgte den 16 september 1957 til Gunnar Holger Nielsen^ der 
den 29 maj 1958 solgte til Johannes Møller Carlsen.

Matr.nr.33k
Tvangsauktion, overtaget af Jydske Bank, der den 17 august 1984 
solgte til Inger Andersen og Svend Erik Christensen.

Matr. nr. 33L

Poul Laurits Poulsen, Riis-Toft, solgte den 16 juni 1937 til Kristine 
og Inger Marie Sørensen, Poul Erik Sørensen overtog Inger Marie an
part den 22 januar 1954 og resten den 31 januar 1958, og solgte den 
28 august 1958 til Marius Rasmussen.

Hjørringvej 2o3
matr.nr.33m
Elise Rasmussen solgte den 21 oktober 1946 til Carl Bech Jensen, £ 
skifterets adkomst for Ellen Marie Haldbjerg Jensen den 25 juni 1975.

Hjørringvej 214
matr.nr.33o
Harald Jensen solgte den 6 marts 195o til Herluf Thidemann Olesen, 
skifterets adkomst for Nancy S.Olesen den 7 november 1877, og solgte 
den 28 august 1981 til Bent Olesen.

Hjørringvej 212
matr,nr.33p

Chr.R,Dahl solgte til Frederik Sixtus Nielsen den 1 april 1952.



se
Matr.nr.1 Vrå

Matr.nr.1 Vrå med 2 fjk. hartkorn hørte til Åen før 1845, 
denne 4 okt.1877.

Matr.nr.Ib af Overmosen 1-1^. Kristine Marie Nielsen solgte 
tilsyneladen til Frands Nielsen den 23 sept.1875, der den 9 ju
li 1914 solgte til Thistrand Juhl Berent Zacharias Nielssen fra 
Tårs for 5.95o kr«, der den 2o decb.1917 solgte til Jens Diderik 
Poulsen Rosendal fra Sørup for 7.7oo kr., der den 21 juli 1921 
købte matr.nr.la, der var et ubebygget stykke jord på ca. 22 tøn
der land 1/4 alb., af Magnus Pedersen, Åen for lo.5oo kr. og 
den 8 sept.1921 købte han parcellerne le 25b af Peter Madsen,Bil
holm for lo.ooo kr.

Knud Olesen solgte den 6 okt.1962 til Jens Christiansen, der 
den 3 okt«1966 købte parcellen ln af Carl Jensen og solgte den 
19 okt.1967 til Orla Jensen.
Hjørringvej 539 
la 15.9541 m2 
ln 7.8150 "

Matr.nr,lc Vrå

Carl Jensen solgte den 25 juli 1972 til Otto ^agn Pedersen, 

der den 4 okt.1978 solgte til Peter Boris, der den 7 novb.1984 
solgte til Birgitte Retbøll og Peter Vibe Østergård Christensen.

lc 258o m2

lc 2-3/4 Andreas Chr.Jensen 13.1.1887



Stenskrogsvej 8o 
matr.nr,lg Vrå mfl.

N.C.Larsen solgte den 16 febr.1933 til Ingeborg Gerda Ander
sen, der ifølge vielsesatt. kom til at hedde Pedersen, skifteatt, 
som adkomst til Leo Ägård Pedersen den 17 decb,1969, Han solgte 
s.d. til Ivar Martin Nielsen, der den 13 novb.1972 solgte til Ole 
Egon Jensen.

Matr.nr.lt Vrå
Chr.Steffensen solgte den 2 april 1959 til Henry Steffensen. 

Tvangsaktion den 18.12.1975, købt af Peter Lunden, Lindholt, skø
det tinglyst den 29 okt,1976, 

lt 5.1740 m2

Matr.nr.lt


Vrå skole
matr.nr.2 Vrå
Sognerådet solgte den 8 juli 19o9-57 følgende parceller
2b til Chr.Jensen, 0.Søndergård, uden købesum
2c til Håndværker-og Borgerforeningen, hvis formand var købm. 
Abel, uden købesum
2d til købm.Åbel for 415 kr. pr.tønde land = 2.o56 kr. 63 øre.

2a sognerådet solgte den 25 april 1912 til kroejer J,N.Winther, 
Ø.Vrå for 25oo kr., der den 27 august 1914 solgte parcellerne 
2L 2m til papirhandler Niels Chr.Adelstorp og parcellerne 
2n 2o 2p til automobilejer Peter Alfred Nielsen( fh. Skavange ) 
den 7 sept.1916-15o3
5 okt.1922 partikule J.N.Winther,0.V. solgte parcellerne 2e 2L 
2s 2f 19d til datteren frk Augusta Petre Augusta Winther med 
bygninger for 17.4oo kr.



\J rangbak 
matr.2d

Købmand C.M.Aabel købte parcellen af sognerådet den 8 juli 
19o9 for 415 kr. pr. tønde land = med 2,o56 kr. og solgte den 
16 januar 1922 den ubebyggede parcel til Chr.Christensen,0.Vrå 
for 5,75o kr. kontant. Skødet blev tinglyst den 5 okt.1922-2255 
Under overdraget er indbefattet den på parcellen liggende dynge 
kampsten, samt den fra sælgerens mødding produseret gødning til 
1 maj 1922. Ejendommen var sat i hartkorn til 2-1-1, men skyld
sat i forbindelse med 4i.

H.J.Jensen solgte den 4 febr.l93o til Alfred Jensen, Flams
holt. Adkomst for Marie Jensen den 3o marts 1979.
Hjørringvej 338
2d 71oo m2



MELLERGÅRD 
matr.nr.3a Vraa mfl.

Ole Sørensen købte Mellergård den 25 febr.1848, skødet ting
lyst den 3o marts s.å. Han blev skildt fra sin kone Christiane 
Sørensen,f.Madsdatter og udstedte den 8 novb.1877 et pantebrev 
til hende på 9ooo kr. Han mageskiftede den 2o decb.1877 med Carl 
Christian Carlsen, Ll.Skægsholt i Tårs sogn, der den lo januar 
1895 solgte til Christen Martinus Christensen fra Sæsing for 35. 
ooo kr.

Christen Martinus Christensen solgte den lo decb,19o8 pr.købe
kontrakt til dyrlæge og landbrugskandidat Th.P.Therkildsen fra 
Vrendsted for 55.5oo kr., på betingelse af at en del parceller 
kunne frastykkes, men inden udstyknings tilladelsen kom døde 
Christensen og enken Mariane Christensen fik adkomst til gården 
den 18 marts 19o9. Udstyknings tilladelsen på ca.2o parceller kom 
den 25 august 19o9 og dyrlæge Th.P.Therkildsen solgte hovedpar
cellen til Peder Jensen Heilesen, Ladefogedgården i Vester Brøn- 
derselv for 45.5oo kr. og beholdte jorden vest for Ålborggårdvej 
(nu Møiiegade) et stykke syd for Sæby-Hjørring landevejen.

Peder Jensen Heilesen fik endeligt skøde på gården den 9 febr. 
1911 og solgte den 9 januar 1913 til Jens Alfred Bakholm fra Bol
ler for 57.500 kr.,Alt løsøret medfulgte, dog forebeholdte sælge
ren sig 2 brunbrogede hopper, 1 sæt seletøj og 1 char-a-bang.

J.A.Bakholm solgte den 9 august 1917 til Arnold Carlsen,0.Vrå 
(tidligere Hammerholt) for 62.000 kr., der den lo juni 192o solg
te til Jooseph Agdrup fra Hasseris for 145.000 kr., der den 22 
juni 1922 solgte til propritær Hans Henrik Jensen, Vangkjær og 
propritær N.Riis-Lassen, Hørbylund for llo.ooo kr., der den 27 ju
li 1922 solgte til grd.Lars Jensen, Havens mark for loo.ooo kr.

Lars Jensen, der senere blev handelsmand i Dronninglund, solg
te den 4 decb.1924 til forpagter Chr.Frederik Keller, Børglum 
præstegård for lo9,5oo kr., der i 193o solgte til Niels Chr.Groes, 
der formentlig solgte til Erhard Pedersen, efter hvis død enken 
Ester Pedersen fik adkomst til gården den 2o febr.1947, der efter 
giftemål den 1 sept.1952 kom til at hedde Madsen. Hun solgte den 
22 novb.1977 sønnen Ole Holm Madsen.



Dyrlægeboligen

matr.nr.3b3c3e Vrå —s
1 7

Christen Martinus Christensen, Mellergård solgte parcellerne
3b 3c til urmager Peder Christian Jensen den 5 marts 1896, der 
den 6 maj 1897 solgte parcellerne til sin svigersøn dyrlæge Val
demar Herskind for 2o øre pr. kvr. alen, der den 13 novb. s.å. 
købte parcellen 3e fra Mellergård for 2oo kr.

Valdemar Herskind solgte den 1 7. lo • 1933til dyrlæge Verner Rah- 
bek, der den 29 okt.1957 solgte til dyrlæge Jens Peter Vuholm, 
der den 27 august 197o solgte til dyrlæge Ole hJibe Brændholt Ras
mussen
Hjørringvej 415

O

dyrlæge Valdemar Herskind og frk.Anne Cecilia Springborg ægtepagt 
7.1,2.1911-1201 .

Slagterforretning
3aa Vrå

Slagtermester Âge Theodor Franch købte den 3o sept.l92o og 
solgte den lo marts 1921.2653 til slagtermester Carl Poul Urban, 
fra Koppervik i Norge for I8.000 kr., der den 15 febr.1923 solg
te til Laura Thomine Pedersen, Skagen for 17.5oo kr.

Victor Hejslet solgte til Christian Andersen den 26 januar 
1962, der den 11 marts 197o solgte til Jørgen Larsen.
Hjørringvej 412

Matr.nr.3u
Chr.Mikkelsen og Johanne Marie Mikkelsen solgte den 16 august 

1917 til Malling Anton Chr.Nielsen, der den 28 febr.1918 købte 
3ag, skifteatt. til Børge Nielsen mfl. den 13 juli 1956, solgte 
samme dag til Thorvald Christiansen, der den 19 juli 196o solgte 
til Johanne Christensen, der den 3o august 1965 solgte til Marie 
Christine Jensen.

23u 9o8 m



Øster Vrå Mejeri 
matr.nr.3d

Mejerist Søren Madsen købte parcellen 3d fra Mellergård den 
25 novb.1897 og i 1898 omtales de på ejendommen opførte mejeri- 
og andre bygninger. Prisen på byggegrunden var 5oo kr.

Søren Madsen solgte den 21 decb.1899 Ø.Vrå mejeri, samt skum- 
mestationen i Søholt, se denne, til mejeriselskabet Vendsyssel 
i Hjørring for 28.ooo kr., se selskabet 12.3.19o3, der den 26 
novb,19o3 købte parcellen 3k for 13o kr. og solgte den 3, eller 
lo decb.l9o8 til Hans Peter Frederiksen Lystager og direktør 
H.Mulbjerg, Hjørring for 46,ooo kr., der den 22 april 19o9-4 
dannede A/S Vendsyssel forenede mejerier. Søholt skummestation, 
eller mejeri hørte stadig til.

Lystager blev eneejer fra den 25 april 1912 og solgte den 1 
novb.1917 til andelsmejeriet Øster Vrå for 55.ooo kr.

Andelsmejeriet solgte den 6 okt.1967 til Frede Marcussen. 
Ved tvangsaktion den 19 juni 1974 købte Elman Nielsen, Ø.Vrå 
og Juul Larsen,tidl. Øster Brønderup det nu nedlagte mejeri. 
Elman Nielsen blev eneejer fra den 31 januar 1978.

Øster Vrå Brugsforening

matr.nr.3L
C.Jensen, tidligere skræddermester i Hjørring, nu gårdejer 

i Astrup, købte parcellen 3L den 28 okt.l9o9 og solgte den 18 
april 1912, med butiksinventar, til købm. Âge Knudsen Buhelt 
fra Tversted for 7.8oo kr., der den 11 sept.1913 solgte til 
købm. Mads Christiansen fra Ålborg fer 7.5oo kr., der den 12 
august 1915 solgte til købm. Niels Peter Nielsen fra Børglum 
for lo.ooo kr., der den 7 okt. samme år solgte til Ø.Vrå Brugs
forening for lo.2oo kr.

Orla Chr.Nielsen købte den 4 novb.1982

3L lo68 m2



Øster Vrå El-værk 21.12.1916 og 11.1.1923-3372, se Vrågårds M

Øster Vrå Real skole 28.2.1918-3320 og 3o novb.1922-2872

Øster Vrå Vandværk 8-11-1923-2268, se medlemmer

Øster Vrå-Vodskov jernbanen, se garanter 2.9.19o9-37

Kartoffelmelsfabrikken Hjørring amts andels kartoffelmelsfabrik 

købte parcellen lli den 15.7.192o-858 for 5.6oo kr. også lod, 
solgte den 25.1.1923-3557, til fabrikant M.H.Albertsen, Sæsing 

for 22.5oo kr.

Indre mission købte parcellerne 5p 5q den 5.11.1925-1913

Håndværker- og borgerforening købte den 8 juli 19o9-57 parcel
len 2c af sognerådet(skolen ) uden købesum, købm.C.M.Aabel da 

formand. Købte den 18 august 1921 parcellerne 5s 5t af Jens Chr. 
Andreasen, Søndergård for 4oo kr. Alfred Nielsen var da formand, 
også sognerådsformand.

Købmand Christian Marinus Aabel

Baptistkirke Frederikshavns baptistmenighed købte parcellen 3f 
den 13.11.1897 for 31o kr.

Postkontor kroejer Emanuel 01 sen.bortle jer den 25 marts 1886-22 
en lejlighed i øster ende af den mig tilhørende Vrå Kro til post- 
expiditør Herholt fra 1 maj 1886 for lo år, bestående af 3 værel
ser, der bla.skulle benyttes til postkontpr
Jens Christensen, Nørre Gyden(nu Vestergård) solgte den 12 januar 
1893 parcellen matr.nr.13c til postexpiditør Christen Poulsen Mad 
sen for 15o>kr., se deklaration lo august 1893-15, må være kontor 
og bolig

Falchs Redningsstation
matr.nr.3ab Aksel Thingbak solgte til Pouls Erik Thingbak den 
13 okt.1959, der den 18 okt.1982 solgte til Falch.

Apotek se 13f



Erantisve i 2

matr.nr,3f
Frederikshavns baptistmenighed købte parcellen den 13 novb. 

1997 for 31o kr.
Holger Bølgerband(muligvis stavet forkert) solgte den 2 sept. 

1947 til Oskar Nielsen, der den 7 april 1954 solgte til Niels 
Hertel Nielsen, skifterets adkomst til Elly Sørensen og 2 andre 
den 19 juni 1984, solgte s.d. til Christen Simonsen.
611 m2

Vrå Mølle

matr.nr.3s Vrå
Christen Pedersen fra Ormholt mølle købte den 3o august 19o6 

Jens Peter Jensen solgte den 25 april 1941 til Jens Carl Jensen. 
3s 866 m2 
3ad 8o2 ”
Møllegade 3

Hjørringvej 422 
matr.nr.3r Vrå

Marie Larsen solgte den 23 august 1917 til Christian Larsen, 
der den 28.2.1918 købte 3az, skifteatt. til Alma Christine Chri
stensen den 24 novb.1966, adkomst til Helga Thomsen og 3 andre 
den 31.8.1982, der samme dag solgte til Poul Karlsen, der den 28 
april 1983 solgte til Adolf Leversen.
658 m2



Agdrup 
matr.nr.3i

Christen Martinus Christensen, Mellergård mageskiftede den 12 
decb.l9ol parcellen 3i der var på ca.lo tønder land, med Jens 
Chr.Pedersen, Stenskrogshus, der den 19 decb.l9o5 købte parcellen 
4v og herefter blev ejendommen kaldet Agdrup.

Jens Chr.Pedersen solgte den 8 juli 19o9 til Valdemar Pedersen 
der den 28 august s.å. solgte til Chr.Johan Thorup Christiansen.

C.A.Jensen solgte den 4 sept.1924 til Niels Nielsen, der den 
18 august 1972 solgte til Johanne Simonsen.
765o m2

3i Chr.Andreas Jensen solgte den 4 sept.1924 til Niels Nielsen 
fra Vestergård i Sæsing for 28.5oo kr., der medfulgte 2 heste, 
5 køer, 1 kvie, 1 kalv, 13 grise, samt frækræet og lo.ooo stk. 
tørv, der stod opskruet i mosen

Matr.nr.3v Vrå
Chr.Peter Christensen solgte den 17 okt.1912 til Jens Jacob 

Frismose, der den 28.2.1918 købte parcellen 3ax og solgte den 
17 novb.1942 til ^ens Nielsen Olesen, der den 27 januar 1951 solg 

te til Thomas Sørensen, adkomst ved skifteatt. til Dagny Sørensen 
den 26 april 196o.

Købmandforretning
matr.nr.3x Vrå

E.Muller solgte den 4 okt.1933 til Erik Møller Konrad Nielsen, 
der den 3 decb.1969 solgte til sønnen Ole M.Nielsen, der den 31 
maj 1974 solgte til Niels J.Urth.



Hjørrinqvej 311
matr.nr.3h

Husmand Hans Chr.Sørensen, Mølbak købte parcellen fra Meller- 
gård den 25 august 1898, KkHristxfciRgiysfcxdeR han solgte den sam
me dag til bødker Christen Thomsen for loo kr.

Chr.Vognsen mageskiftede med Âge Wøhlk, der den 25 april 1973 
solgte til Hans Kiel, efter hvis død enken Solvig Marie Kiel fik 
adkomst den 8 sept.1977.
3h 2952 m2

)

Sønder Hedelund
matr.nr.3q

Jens Peter Jensen 11 sept,1913

Søren Ahlmann Andersen solgte den 11 marts 1943 til Adolf Johan
nes Christensen, skifteatt. til Helga M.S.Christensen den 13 okt. 
1975, solgte d.d. til Otto Hansen.

3q Vraa By:

23.09.1903: Udstykket fra Vraa Mellergaard ved 
skrivelse fra Landbrugsministeriet

14.12.1905, nr. 80: Skøde fra proprietær Christen 
Martinus Christensen, Mellergaard, til 
Thomas Peter Thomsen

07.03.1907, nr. 39: Skøde til Jens Chr. Andersen 

21.09.1911, nr. 834/35: Skøde og panteobl. til
Karl Madsen af Karmisholt

11.09.1913, nr. 1088: Skøde til vejmand Jens Peter 
Jensen, Torslevdyrlæge Otto Hansen 

Hjørringvej 531



Dalvanq
matr.nr.3p
tvangsaktion over Niels Chr.Pedersen den 23.1.1913, købt af 
sagfører Secher-Jensen, der transporterer retten til skødet 
til Jens Chr«Andersen, navnet Dalvang ved tinglyst deklaration 
den 2 august 1923

M.H.Christensen solgte den 13 okt.1938 til Åge Villiam Pe
dersen, der tog navnet Haurslev og solgte den 3o novb.1957 
til Hans Christensen.
1/4 alb.

Ågårdsvej 18

Vester Hedelund
matr.nr.3n

Thomas Peter Thomsen købte den 2 febr.l9o5 og solgte den 3o 

januar 19o8 til Niels Christian Christiansen for ll.ooo kr., 
der den 17 febr.1916 mageskiftede med Frederik Chr.Jensen Gjeld- 
strup Carlsen, Holsdam.

Peter Borgen og Else Vester købte den 31 okt.1975 og i 1979 
købte de parcellen 3cv til.
Hjørringvej 529
3n 6.69o4 m~
3cv 5.0155 ”

Y
Hjørringvej 525
matr.nr.3m mfl.

Lise Petrine Pedersen solgte den 14 okt,194o til Ingemann 
Sørensen.
3m 9653 m?
3o 1.1032 ”



Nyhåb

matr.nr.4a mfl.Vrå
Christian Julius Gotfred Christensen, Bødkergården solgte den 

12 januar 1899 parcellen 4a til Frederik Martin Sørensen for 4. 
ooo kr.

Niels Chr.Nielsen købte den 5 okt,19o6, skødet tinglyst den 
11 s.m. Han solgte den 28 maj 1914 til Vilhelm Christiansen for 
14.000 kr«

Knud Johannes Jensen solgte den 15 juni 1964 til Jocef Bech. 
4a 9.8838 m^ 
4v 1.9914 ”

matr.nr.4b
Christen Martinus Christensen, Mellergård solgte den 3o april 

1896 det særskildt beliggende stykke på sønder side af Hjørring- 
Sæby landevejen, der imod øst støder til vejen til Vrågård, til 
købmand Christian Marinus Aabel for 14oo kr., der den 21 maj 18- 
96 købte parcellen 4i til, 4b ca. 6 skp.land, solgte den lo augus 
1899 en parcel deraf til maskinstrikker Henrik Nielsen for 42o kr

Nygård
matr.nr.4c mfl.Vrå

Thomas P.Pedersen fra Vestergård i Gunderup købte den 18 augus 
19o4 og solgte den 26 juni 19o6 til Niels Chr.Christensen for-11% 
ooo kr., der den 28 juli 1921 solgte til murer Chr.Christensen, 
Tamstrup for 3o.ooo kr., der i 1939 solgte til Edvard Christen
senf formentlig søn)



Bødkerqårdens hus

matr.nr.4d
Knud Jensen købte parcellen 4d fra Bødkergården den 24 januar 

1884 og solgte den 22 juli 1886 til Christen Christensen, der den 
27 febr.1896 solgte til enken Ellen Marie Christensen, Vestermar- 
ken i Hørby for 3ooo kr., der den 4 august 1898 mageskifter med 
Jens Chr.Jensen, Søheden, der den 2 marts 1899 solgte til Jens 
Chr.Nielsen, Lille Toften for 2ooo kr., der den 3o juli 19o8 solg 
te til Alfred Valdemar Carlsen for 8.4oo kr. Parcellen 5d var n 
købt til den 14 januar 19o4.

Alfred Valdemar Carlsen døde den 22 sept.1922 og enken Inger 
Marie Carlsen f.Christensen fik adkomst til ejendommen den 9 novb 
1922 og solgte den 22 juli 1933 til A.Albert Christensen.

4d 3.3582 m2
5d 4.o3o4 ”

Kringelsigholt
matr.nr.4e mfl.Vrå

Christian Julius Gotfred Christensen, Bødkergården solgte den 
lo januar 1884 en hedelod matr.nr. 4e til broderen Andreas Chr. 
Christensen for 12oo kr.
Arvingerne efter Christine Jensen, Kringelsigholt solgte den 26 
januar 19o5 til svigersønnen snedker Jens Peter Martinus Peder
sen for 5.25o kr«, der den 7 marts 19o7 solgte til Niels Chr. 
Nocolajsen for 8.9oo kr«(også 3c Alborggård), der den 19 marts 
1914 solgte til Ferdinand Nielsen fra Højbak i Lendum for 37.ooo 
kr., stadig i 1945, da 36 tdl.

Erik Mathiasen købte den 4 okt.1978
Hjørringve j 4^6

4e 10.6853 rn
9c 2.3854 H

3od 7.5289 ff
3oe 6.8o2o ff



ØSTER VRAA KRO
matr. nr. 4f Vraa

Den første krobevilling i Torslev sogn blev given i 1843, efter 
at Sæbys kommunalbestyrelse havde anbefalet et andragende fra 
Enevold Knudsen i Torslev sogn om bevilling til krohold i sin - 
ejendomsgård beliggende ved landevejen mellem Sæby og Hjørring, 
se Folk og Land 19o8 s.152.

Den såkaldte ejendomsgård var Lundergård og da bevillingen var 
given før grundloven, kunne den nyoprettede kro med rette kaldes 
en kgl. privilegeret kro. Men det blev ikke længe der var kro på 
Lundergård. Enevold Knudsen døde allerede den 29 april 1844 og 
enken Maren Christensdatter havde muligvis ikke set sig i stand 
til at drive kroen, for kort tid efter blev bevillingen overflyt
tet til Mølfællen, det nuværende Sønderholt og derfra blev bevil
lingen overflyttet til gården Vester Søndergård i landsbyen Vraa.
Vester Søndergård var ejet af Ole Christian Christensen, der var 
gift med Ane Cathrine Nielsdatter. Hvornår krobevillingen blev 
overflyttet til V. Søndergård er usikkert, men det vides med sik
kerhed at være før 1857 og efterhånden ^ledégården1kåldt Vraa Kro.

Ole Christian Christensen døde den 16 december 188o og enken Ane 
Cathrine Nielsdatter solgte den 11 januar 1883 ejendommen til 
sønnen Emanuel Olesen og kom på aftægt, men døde allerede den 15 
november samme år.
Emanuel Olesen var født den 4 juli 1857 og blev gift med ftmalie 
Pedersen, der fødte ham 6 børn. Han gik straks efter overtagelsen 
af gården igang med at realisere tanken om at opføre en ny kro
bygning ved Sæby-Hjørring landevejen, men da han ikke selv ejede 
jord der støtte imod landevejen, måtte han købe en parcel fra 
Mellergård, til een efter datidens forhold særdeles høj pris - 
2ooo kr. - og den 12 juli 1884, tinglæst den 4 september s.å., 
fik han følgende sålydende skøde udstedt:

Skøde.

Underskrevne Carl Christian Carlsen sælger, bortskøder og herved 
overdrager til Emanuel Olesen af Vraa Kro parcellen matr.nr.4f i 
Vraa by, Torslev sogn, der ved indenrigsministeriets skrivelse af 
19 april 1884 er udstykket fra den mig ifølge adkomst tinglæst 2o 
deceb. 1877 tilhørende ejendom matr.nr.4b af bemeldte Vraa og an-? 
sat for hartkorn 3 fjk, 1 3/4 alb. gi. skat 1 kr. 81 øre.
Med parcellen, hvor over kort vedlægges, følger i overdragelsen 
dens anpart af konge korntienden og kirke-korn og kvægtienden.
Den akkordered købesum 2ooo kr«, skriver to tusinde kroner, ere 
betalte, hvorfor den solgte ejendom, som køberen har taget i be
siddelse og hvoraf han fremtidig svarer skatter og afgifter, nu 
skal tilhøre ham med fuldstændig ejendomsret og med de samme ret
tigheder og almindelige byrder hvormed den har tilhørt mig, og 
hjemler jeg ejendommen ved lovligt og anmærkningsfrit skøde. De 
på min ejendom hvilende 2 thinglæste arvefæstebreve vedrører ikke 
den solgte parcel.
Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.

Hjortholm den 12 juli 1884.
C.Carlsen

Madsen Johannes Nielsen



Handlen havde tilsyneladen været betinget af amtets godkendelse, 
for samme dag som skødet blev tinglyst, tinglystets følgende de
klaration på ejendommen:

Deklaration

Da amtsrådet har tilladt mig, at jeg på landevejen imellem Hjør
ring og Sæby station nr.2m 26 må opfylde den søndre landevejs
grøft i en længe af ca. 7o alen på betingelse af at jeg anlægger 
en 3 fod bred brolagt rendesten langs hele strækningen over op
fyldningen, forsynet med plankekiste til indkørsel, og at fortor
vet belægges med harpet grus i fornøden tykkelse eller brolægges, 
alt ud for min ejendom matr.nr.4f Vraa by, Torslev sogn, Dronning
lund herred, erklærer jeg mig herved fprpligtet til at fuldføre 
såvel det første anlæg som den fremtidige vedligeholdelse af sam
me i enhver henseende efter vejvæsenets specielle forskrifter og 
anvisning, ligesom til enhver tid uopholdeligt at efterkomme vej
væsenets pålæg om afhjælpning af forefundne mangler, filt uden no
gensomhelst udgift for vejvæsenet.
Såfremt vejvæsenet foretrækker det, skal det til enhver tid være 
berettiget til at lade vedligeholdelsesarbejdet udføre for min 
regning, såvelsom til at borttage det anlagte hvis jeg ikke op
fylder den af mig overtagen forpligtelse.
Denne deklaration kan på min bekostning tinglæses som hæftelse på 
ovennævnte ejendom for mig og fremtidige ejere. Vejvæsenet respek
terer de på ejendommen nu tinglæste hæftelser, hvis årsag retsan- 
mærkning i så henseende frafaldes.

Vraa Kro pt. Sæby den 26 august 1884
Emanuel Olesen

Til vitterlighed:

Julius Nielsen N.K.Kristiansen

Allerede den 25 marts 1884, kontrakten tinglyst den 3o oktober 
s.å., havde Emanuel Olesen oprettet en sålydende lejekontrakt med 
købmand Kristian Madsen, Brøndens Kro i Skæve sogn:

Lejekontrakt

Lejekontrakt oprettet imellem underskrevne kroejer Emanuel Olesen 
af Vraa Kro og købmand Kristian Madsen af Brøndens Kro.
Jeg Emanuel Olesen bortlejer herved til Kristian Madsen den af 
den af mig til førstkommende november 1884 opførte kro og rejse
stald, beliggende i Vraa by, Torslev sogn, på følgende vilkår=

1
Lejemålet tager sin begyndelse den 1ste november 1884 og er be
stemt til 5 skriver fem efter hinanden derpå følgende år. I denne 
tid er lejemålet, under forudsætning af, at lejeren ikke mislig
holder kontrakten, uopsigelig fra ejeren, Emanuel Olesens side, 
hvorimod lejeren har ret til at opsige lejemålet med et helt års 
forudgående varsel, til ophør en 1ste november eller 1ste maj.
Ved nævnte 5 års forløb ophører i ethvert tilfælde lejemålet uden 
opsigelse fra nogen af siderne.
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2
Ved lejemålets begyndelse og tiltrædelse den 1ste november 1884 
skal ejeren have den ny kro med dertil hørende lokaler, bestående 
af sovekammer, dagligstue, køkken, spisekammer, sal, skænkestue, 
gæstestue, gæstekammer, boutik, pakbod og kælder, samt rejsestald 
den, færdig til at tage i brug af lejeren.
Der opsættes 6 kakkelovne, komfur i køkkenet, køkkenbord, vadsk, 
hylder og andet fast tilbehør ved ejerens foranstaltning.
I rejsestalden indretter ejeren plads til 16 heste og fraskiller 
i samme plads til 4 heste samt indretter 2 kammere til logerende. 
Endvider lader ejeren indrette til brug for lejeren et tørverum 
til 5o.ooo stk. tørv. Endvidere skal ejeren lade indrette et vad- 
skehus med grubekedel og en brønd samt latrine. Vadskehus, grube
kedel, brønd og latrine bliver til fælles afbenyttelse for leje
ren Kr.Madsen og lejeren af den i østre ende af hovedbygningen 
indrettede lejlighed. Sidstnævnte lejer har også ret til færdsel 
i gården.

3.
Den af ejeren købte jord til derpå at opføre forannævnte bygnin-^ 
ger bliver til fri afbenyttelse for lejeren i lejetiden, imod at 
han giver fri adgang dertil for markedssøgende, der ville opslå 
telte eller lignede. Al den gødning, som lejeren ikke anvender 
på formeldte ham overladte jord, tilfalder ejeren og skal af leje
ren henlægges i en mødding, hvortil ejeren eller dennes folk har 
fri adgang og færdsel.

4.
Ejeren er forpligtet til at lade lejeren eller hans folk uden sær
ligt vederlag skære 25.ooo skriver fem og tyve tusinde stykker 
tørv aårligt, sålænge lejemålet varer, i ejerens tørvemose med an
visning af bekvem læggeplads, til hvilken lejeren har fri færdsel-

5.
Lejeren modtager de lejede lokaler i god forsvarlig stand og skal; 
forsåvidt den indvendige vedligeholdelse angår, vedligeholde disu
se i samme stand, så at de kunne afleveres ligeså gode som mod
tagne. Mangler ved afleveringen bliver af lejeren at erstatte,dog 
ikke hvad der en følge af almindelig slidtage. Ejeren er, om han 
dertil finder anledning, berettiget til at fordre afholdt en behø
rig overleveringsforretning og lige så ved lejemålets udløb afle
veringsforretning. Den afholdes i så fald af 2 gode mænd, en - 
valgt af hver af parterne, og kunne disse ikke blive enige, vælge 
mændene eller retten en opmand til endelig at afgøre spørgsmålet. 
På samme måde afgøres spørgsmålet eller mulig strid om, hvorvidt 
lejeren opfylder vedligeholdelsespligten for sit vedkommende. Den 
udvendige vedligeholdelse besørger ejeren og holder i så henseen
de bygningerne i forsvarlig stand. Ejeren har ret til at efterse 
lokalerne for at kontrollere den indvendige vedligeholdelse.



6
Ärlig afgift af krohold og brændevinshandel svarer lejeren. Iøv
rigt ere skatter og afgifter ef ejendommen lejeren uvedkommende, 
navnlig også bygningsafgiften.

7,
Lejeren er forpligtet til i lejetiden at drive krohold, købmands- 
og brændevinshandel i det lejede. Han erhverver den til kroholdet 
fornødne bevilling og næringsbevis overført på sig. Ved lejemå
lets ophør er den af lejeren erhvervede krobevilling uden gyldig
hed, og han er da pligtig til at aflevere den til ejeren til ind
sendelse til kassation.

8.

I årlig afgift skal lejeren svare den sum 8oo kr., skriver otte 
hundrede kroner, som af lejeren erlægges skadesløst til ejeren 
med halvdelen hvert års 1 november og 1 maj, stedse forud for 
år.

L9.
Skulde lejeafgiften nogensinde udeblive over anførte forfaldstid, 
eller lejeren i noget andet væsentlig punkt misligholde denne kon
trakt, da er lejeren, om ejeren det fordrer, pligtig at fravige 
det lejede på 6 måneders varsel til en 1 maj eller 1 november.
Når varselet til 1 november gives den 2 maj og til 1 maj den 2 no
vember forud, skal det anses betimeligt, idet ejeren ikke, før 
den 1ste maj eller 1ste november er tilendebragt, ved om lejen er 
betalt til rette tid. Den hurtige retsforfølgning efter frdn. 25 
januar 1828 gælder i søgsmålstilfælde.

10.
Ejeren indestår lejeren for, at der af lejeren af den lejlighed 
i østre ende af hovedbygningen, som bliver til udleje, ikke dri
ver handel med nogen slags varer, hvormed lejeren Chr. Madsen 
handler.

11.
Der kurante varelager, som ejeren til 1 november har liggende, 
skal lejeren være forpligtet til at overtage efter fakturapris, 
at betale af lejeren skadesløst med halvdelen 3 måneder efter mod
tagelsen og den anden halvdel 6 måneder efter modtagelsen. Anslås 
af hensyn til forbrug af stemplet papir til looo kr.

12.
Omkostningerne ved denne kontrakts oprettelse, stempling og ting
læsning deles lige mellem parterne. I tilfælde af at kontrakten 
ønskes tinglæst, bliver den foruden at meddele påtegning om metr. 
nr* på den lod, hvorpå de lejede bygninger opføres.
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Jeg Christian Madsen erkender herved med Emanuel Olesen at have 
indgået denne lejekontrakt, og forpligter jeg mig til fra min si
de at opfylde samme.

13.
Jeg Emanuel Olesen indestår lejeren for, at der ikke i nogen an
den af mine ejendomme drives handel med nogen af den slags varer, 
hvormed lejeren handler.

14.
De stadepenge, som ved de årlige afholdte markeder erlægges, til
falder ejeren.

Vraa den 25 marts 1884.

Som ejer:
Emanuel Olesen

i ) Til vitterlighed:
Anders Jensen

Som lejer:
Chr. Madsen

Julius Nielsen

Deklaration.

O

Jeg underskrevne Emanuel Olesen, ejer af Vraa Kro i Tojrslev sogn, 
forpligter mig og efterfølgende ejere af denne kro, der er belig
gende på matr.nr.4f i Vraa by, Torslev sogn, og af den tilgrænsen, 
de ejendom matr.nr.5a samme steds, til i fremtiden at afgive for
nøden plads på disse ejendomme til afholdelse af de i indenrigs
ministeriets bekendtgørelse af 15 februar 1884 ommeldte nye mar
keder i Vraa, og har nærværende deklaration tinglæses som servi
tut på mine nævnte ejendomme, som tilhører mig ifølge skøder, der 
ere tinglæste henholdsvis 4 september 1884 og 11 januar 1883,matr. 
nr.4f for hartkorn 3 fjk. 1 3/4 alb. og matr.nr.5a 2 td. 3 skp.
og påhviler der ejendommene gæld, aftægt og bankhæftelse, men her
om, såvelsom om at dele af matr.nr.5a ere udlejede og at en ren
desten ud for matr.nr4f skal vedligeholdes, frafaldes retsanmærk- 
ning.

Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.
12 marts 1885.

Emanuel Olesen
Til vitterlighed:

Chr.Madsen Carl Weinrich

Ovenstående deklaration blev tinglyst den 19 marts 1885 og fra 1 
maj 1886 udlejede Emanùel Olesen den før omtalte lejlighed i øs
tre ende af hovedbygningen til postexpiditør Herholt, der her op
rettede postkontor og det er tilsyneladen først herefter at byen 
bliver kaldt Øster Vraa, imod tidligere kun Vraa. Kontrakten blev 
tinglyst den 25 marts 1886 og var sålydende:
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Lejekontrakt

Imellem os undertegnede Emanuel Olesen som ejer og postexpeditør 
Herholt i Øster Vraa som lejer(for lejerens vedkommende under for
behold af postvæsenets approbation) er dags dato indgået følgende 
lejekontrakt :

1.
Jeg kroejer Emanuel Olesen bortlejer herved til postxpeditør Her
holt den lejlighed i den østre ende af den mig tilhørende nye Vrå 
Kro i Torslev sogn, bestående af 3 værelser med kakkelovne i de 2t 
køkken og spisekammer med borde, hylde og komfur, såvel ved ind
gangsdøden som ved køkkendøren, loftet over lejligheden og dervæ
rende værelser, samt det to fags længere inde værende værelse med 
loftsrum, tilligemed et stykke havejord af størrelse 3 favne fra 
yderste fortovsten øst efter og 6 favne på den anden kant imod 
syd, så langt lejligheden når. Endvidere har lejeren ret til af
benytte det i gården værende vaskehus med grubekedel og den bag
ved værende kælder med overværelse, tørvehuset i husets østre en
de og det derværende latrin.

2.
Lejemålet tager sin begyndelse den 1 maj 1886 og vedvarer uopsi
geligt fra begge sider i lo år indtil den 1 maj 1896 med den ne
denfor angivne begrænsning. Skulle lejeren, den nuværende post
expeditør afgå ved døden eller blive forflyttet inden lejemålets 
udløb, forpligter ejeren sig til at lade eftermanden i postxpi- 
tørbestillingen overtage lejemålet.
Uanset den vedtagen tid for lejemålets vedvaren kan lejeren op
sige lejligheden med et halvt års varsel til fraflytning i den 
1ste i en måned såfremt postxpiditionen i Øster Vraa måtte blive 
nedlagt eller forenet med en jernbanestation i dens nærhed.

3.
Det lejede overleveres lejeren i god og forsvarlig stand, tæt og 
helt tag og fag med hele ruder i vinduerne og vedligeholdes ud
vendig af ejeren, der ligeledes skal bekoste al fornøden heel el
ler delvis fornyelse af gulve, vinduer og døde, hvorimod lejeren 
på egen bekostning overtager lejlighedens indvendige vedligehol
delse, derunder indsætning af ruder. Lejeren er pligtig at afle
verede det lejede i vel vedligeholdt stand, alene med undtagelse 
af den forringelse som en ordentlig, forsvarlig brug under hensyn 
lejerens bestilling medfører.

4.
Den årlige lejeafgift er bestemt til 2oo kr., skriver to hundrede 
kroner, der erlægges med fjerdedelen den 1ste i hver af månederne 
maj, august, november og februar, hver gang for det kommende fjer- 
dingåit skadesløst til ejeren på hans bopæl. Lejeafgiften erlægges 
1ste gang Iset november 1886, idet lejeafgiften for det første 
halvår bortfalder, mod at lejeren selv besørger og bekoster den 
forandring af lejligheden som han ønsker foretaget.
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I tilfælde af opsigelse fra lejerens side i henhold til § 2 i 
slutning erlægges kun forholdsvis leje for den tid lejemålet skal 
bestå, beregnet til 1/12 månelig af den vedtagne årlige leje.

5
Lejeren har ret til færdsel i gården og adgang til afbenyttelse 
af stedets brønd.

6
Idet § 1 omhandlede latrin skal renses af ejeren, når lejeren for
langer det.

7

Ejeren udreder samtlige af det lejede gående kongelige skatter og 
kommunale afgifter samt brandkontigent.

8

Ejeren er pligtig til at holde bygningen assureret. Skulde det le
jede ved ildsvåde eller anden ulykkelig hændelse forgå i lejeti-( 
den, er ejeren pligtig til så hurtigt som muligt at genopføre dæt< 
I mellemtiden, indtil den nye lejlighed tiltrædes af lejeren, af
kortes i lejeafgiften 1/12 for hver løbende måned. Lejeren har 
forøvrigt intet yderligere erstatningskrav.

9
Den lejeren overladte i § 1 omhandlede haveplads indhegnes af eje
ren på tilbørlig måde til sikkerhed mod overlast af lejemålets be
gyndelse .

lo
Ved lejemålets ophør tilbageleveres havepladsen til ejeren uden 
erstatning for hvad der måtte være plantet derpå. Den af i et af 
værelserne(kontoret) anbragte kakkelovn tilfalder ejeren uden er
statning ved lejemålets ophør.
Denne kontrakt tinglæses på lejerens bekostning som behæftelse på 
ejendommen matr.nr.4f af Vraa by, Torslev sogn, Dronninglund her
red, skyldsat for hartkorn 3 fjk. 1 3/4 alb, gi. skat 1 kr.81 øre. 
På ejendommen hviler pantegæld 8ooo kr. og servitutter.
Jeg postexpiditør Herholt indgår herved i et og alt på foranståen
de kontrakt, som jeg forpligter mig til at opfylde i alle dens c:: 
ord og punkter.
Ejeren beholder det stemplede og tinglæste exemplar af kontakten, 
hvorimod lejeren modtager en bekræftet genpart, fled hensyn til be
regning af det stemplede papir ansættes den lejeren påhvilende 
vedligeholdelse til 15 kr. årlig.

Øster Vraa den 18 februar 1886

Rerholt Emanuel; Olesen

Til vitterlighed:
P. Vanning E.Carlsen
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Den 14 oktober 1886 mødte kongens foged op hos kroforpagter Chr. 
Madsen, Vraa Kro, med en regning fra købmand Ernst Lassen, Sæby, 
på 1749 kr. 26 øre, der med påløbne omkostninger var løben op i 
1858 kr. 43 øre og da Chr. Madsen erklærede sig ude af stand til 
at betale, blev der gjordt udlæg i følgende ham tilhørende løsøreJ

1 brun norsk hest, 7 år gi. 2oo kr. oo øre
1 brun norsk hest, 9 - - 2oo - oo —
1 arbejdsvogn 6o - 00 -
1 rejsevogn loo - oo -
1 sofa 15 - 00 —
1 rundt bord 8 — oo —
1 firkantet bord 5 — oo —
1 firkantet bord 5 — oo —
6 stole a 3 kr. 18 - oo -
1 hængelampe 5 - oo -
1 linnedskab 7 - oo -
8 duge a 6 kr. 48 - oo -

12 viskestykker a 5o øre 6 - oo -
2o servietter a 5o øre lo - oo -

2 duge a 6 kr. 12 - oo -
12 theservietter a 25 ør 3 - oo —

1 plet de manage 5o -
1 sukkerskål 1 - oo -
2 saltkar, 2 glas 2o -
2 rullegardiner 2 - oo -
2 gardiner 2 — oo —
1 olietryk 1 — oo —
1 skilderi 5o —

I Skænken.

1 bord 12 kr. oo øre
3 bænke lo — 00 —
1 hængelampe 1 - 5o -
1 firkantet bord 4 - 00 -
2 fag gardiner 5o -
4 spyttebakker 1 - oo -
1 kiste 2 - oo —

16 snapsglas 1 - 5o -
13 baierkrus 2 - 5o —
15 vinglas 3 - 5o -
16 stk. diverse glas 3 - oo —

3 karafler 1 — 5o —
1 fodpose 2o — oo —

I Spisestuen.

1 rundt spisebord 2o kr. oo øre
1 spejl med consol 35 - 00 -
1 plet kaffekande 2o - oo -
1 vinkande lo — 00 —
1 sukkerskål, 1 flødekande lo — oo —
1 sukkerskål 8 - oo —
1 strøske 15 - oo -
1 bescuetskål lo — oo -
2 saltkar(sølv ) og skeer lo - 00 -
1 theskebakke 3 - oo —
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11 brødservietter 5 kr. oo øre
1 forskærerkniv og gaffel 5 - oo —

12 pletgafler 8 - oo -
12 knive 5 - oo —

5 par kopper 8 - oo -
2 glasvaser 3 - oo -

2 concylier 1 - oo -

lo sølvgafler 5o - oo -

6 sølv dessertskeer 3o - 00 -

2 compotgaf1er 4 - oo -

1 servietbånd 2 - oo —

1 jordbærskål med flødekande4 - oo —

1 blomsterbord 2 — oo —

1 blomsterbord 2 - oo —

2 firkantede borde 8 - oo —

1 stumtjener 2 - 00 —

4 stole 2o - oo —

1 puf 5 - 00 -
1 fodtæppe 5 - oo -

1 hængelampe lo - oo -
2 vaser 5 - 00 -

1 olietryk 3 - oo —

2 skilderier 1 - oo —

1 spyttebakke, 1 skammel 1 - oo -

3 fag hvide gardiner lo - oo -

3 fag rullegardiner 4 - 00 -
2 messinglysestager 3 - oo -

1 bordbakke med kort 1 - oo —

2 blomsterglas 1 - oo —

2 bordtæpper 2 - oo -

2 vinduestæpper 4 - 00 -
2 puder, 1 lysedug 2 - oo -

lo blomsterpotter 2 - 5o -

5 flag 5o -

1 avismappe 5o -

I Cabinettet.
1 rundt bord 2o kr. oo øre
1 chaiselongue 2o - oo -

1 skrivebord 25 - oo —

1 lænestol 15 - oo —

1 taberet 6 - oo —

3 polstrede stole 3o - oo -

1 brusselertæppe 8 - oo -
1 broderet stol 8 - oo -

1 sybord lo - oo -

1 stumt jener 6 - oo -

1 skammel 1 - oo —

1 bogreol 4 - oo -

1 hængelampe lo - oo -

1 kakkelovnskærm 3 - 00 —

1 brændekasse 12 - oo —

1 maleri 2 - oo —

4 skilderier 4 - oo -

1 armstage 1 - oo -

1 bicuitfigur, 1 barnelif 8 - oo —

1 skrinstol lo — oo —

forskellige nips 2 - oo ▼



1 nøglebrædt

1 pude, 3 bordtæpper 5 kr. oo øre
2 fag gardiner m, stænger 6 - oo -
1 blomsterbord 3 - oo -
8 blomsterpotter 2 - oo -

I Sovekammeret,
1 comode lo kr. oo øre
1 toiletspejl 6 - oo -

1 par glasstager 1 - oo -

1 bersteholder 5o -

i vinduestrappe 2 - oo -

1 klædeskab 15 - oo -

1 medicinskab med spejl 6 - oo -

1 servante med stel 8 — 00 -

1 vaskespand 1 - oo -

1 håndklædestativ 2 - oo -

2 stole 15 - oo -

1 skilderi 1 - oo —

1 klokkestreng 25 -

1 fag gardiner med stang 3 - oo -

1 fag rullegardiner 1 - 5o -

I Gjæstestuen.

1 sengested lo kr. oo øre
1 madrats 3 - oo -

1 jernseng med madrats 5 - oo -

3 stole 15 - oo -

2 dyner, 1 pude 25 - oo -

1 firkantet bord 4 - 00 -

1 lampe 1 - oo -
vadsketøj 1 - oo -

2 fag gardiner 4 - 00 -
2 par lagner 8 - 00 -

2 håndklæder 1 - 00 -

1 sengetæppe, 1 fodtæppe 1 - 5o -

1 sengested 8 - oo -

1 madrats 3 - 00 -

2 dyner 25 - oo —
1 hovedpude 3 - 00 -

2 par lagner 6 - oo -

2 stole lo - 00 -

1 servant L5 - oo —

vadsketøj 1 — oo —

1 spejl 1 - oo -
1 fodtæppe 2 - 00 -

1 toiletbord 2 - oo -

1 fag gardiner 1 - 00 -

2 håndklæder 1 - oo —

hengested 12 - oo -
2 dyner, 1 pude 2o - oo -

1 bord 1 - 00 -

1 vadskefad 5o -

1 brændekasse 5o -

loo lerfade 15 - oo -

12 1er urtepotter 1 - 5o -

1 pose med fjeder 1 - 00 -

lo



1 klædekiste 3 kr. oo øre
3 par lagner 15 - oo —

11 håndklæder lo — oo —

4 pudevår 3 - oo —

19 viskestykker 8 — oo —

1 sæk kanel 15 - oo —

8 laar 3o - oo —

ca. 22 lispund hamp lo - oo -

1 gi. kakkelovn lo - oo -

2 laar 6 - oo —

8 skind 4 - oo —

1 dansegulv loo — oo —

1 telt med sejl 2oo — oo —

1 hakkelskiste 3 — oo —

i td. gi. fransk vin 4o - oo —

8o potter rom 7o - oo -

8o potter rom 7o - oo —

5o flasker cognak 62 - 5o —

25 flasker gi. rom 25 — oo —

24 flasker rødvin 3o — oo —

32 flasker saft 2o - oo —

24 flasker madeo 2o — oo —

25 flasker gi. rom 25 — oo —

' 7 flasker rhinskvin 14 - oo —

6 flasker champagne 3o - oo —

2o flasker cognak 25 - oo —

1 anker cognak 24 - oo -

1 anker solbærrom 32 - oo —

1 flueskab 1 — oo —

1 slæde 2 — oo —

15.000 knobtørv 45 - oo —

1 keglebane med 3 kugler 3o - oo —

8 tomme petroliumstønder 15 - oo -

i tønde solbærrom 5o — oo —

1 anker madeo 24 - oo —

1 kasse m. 5o flasker cogna5o — oo —

8o potter gi.vin 4o - oo -

1 decimalvægt 15 - oo —

1 dibkuægt 15 - oo —

1 sæt lodder 2o - oo —

1 anker gi. vin 24 - oo -

lo spader 35 - oo —

8 grebe 25 - 00 —

3 skovle 5 - oo —

6 grebe uden skaft 13 - oo —

lo skovlblade 7 - oo —

24 jerngryder 5o - oo -

1 skrivebord lo - oo —

1 firkantet bord 3 — oo —

Da øl og brændevin ikke er nævnt, formodes dét at havde været i 
konsignation. 1 potte brændevin kostede i disse dage 32 øre.
Kristian Madsen gav herefter op og fra 1 november 1886 at regne, 
udlejede Emanuel Olesen kroen til handelsagent Julius Alexander. 
Pedersen fra Sæby for 5 år, løsøre 7.2.1889-1, kontrakten ting
lyst 4.11.1886, men heller ikke han blev tiden ud og den 2o decb. 
1888 udlejedes kro og rejsestald til handelsrejsende A.W. Grønbæk 
fra Århus for 5 år, fra 1 maj 1889, med forkøbsret på kroen til 
18.000 kr.
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Men Grønbæk overtog aldrig forpagtningen, og-for samme tidspunkt 
udlejedes kro og rejsestald til købmand Niels Adolf Peter Holm af 
Nymarksmølle i Brovst sogn, se 9.5.1889. Den 3 værelses lejlighed 
i øster ende af kroen, der var udlejet til postvæsenet, blev den 
3 november 1892 udlejet til læge Niels Mathias Jensen og postkon
toret flyttet til ejendommen matr.nr.13c.

Den 26 januar 1894 mageskiftede Emanuel Olesen, Vraa Kro med smed 
Niels Peter Jensen. Sidstnævnte havde opført en slags købmands
mandsgård i Øster Vrå på et stykke han den 11 juni 1887 havde få
et arvefæstebrev på for 5o år, af Emanuel Olesen. Jordstykket var 
på ca. 2 skæpper land, men var ikke umatrikuleret og havde såle-< 
des ikke noget matrikelnummer. I købekontraktens § 2 står:
Jeg Niels Peter Jensen forpligter mig til at mageskifte og over
drage til Emanuels Olesen den mig tilhørende ejendom i Vraa,nem
lig købmandsgård opført på et jordstykke der haves i leje fra Ema
nuel Olesens ejendom Vester Søndergård i Vraa, leje jorden og den 
derom gældende kontrakt overgår således også på Emanuel Olesen.
Med bygningerne, nemlig et forhus og baghus,følger mur og nagel
fast tilbehør, derunder 3 kakkelovne og 1 komfur, samt ranebræd- 
der over kohuset og butiksindretning i det omfang hvori den til
hører mig N.P.Jensen.

Det er stort set alt vi ved om denne ejendom, deri handlen blev 
sat til værdi af 6.6oo kr« og den årlige lejeafgift, som nu var 
uden betydning, var 16 kr. Vraa Kro blev i handlen sat til en vær
di af 21.000 kr.

Niels Peter Jensen solgte den 19 maj 1894 Vraa Kro til ungkarl 
Hari Marinus Christensen fra Skovhøj i Ramme sogn pr. Lemvig for 
18.4oo kr.
Carl Marinus Christensen, der nu boede Aggershus, Stoby pr. Uis-'- 
borg station, overdrog den 24 juni 1895 retten til skødet på Vraa 
Kro til Laurits Nielsen fra Stenum og endelig den 2 juli 1895, 
skødet tinglyst den lo oktober s.å., kunne Emanuel Olrsen udstede 
følgende :

Maqeskiftebrev.
Til fuldbyrdelse af hoshæftede på stemplet papir til taxt 14o kr. 
skrevne mageskiftekontrakt af 26 januar 1894 mellem underskrevne 
Emanuel Olesen og Niels Peter Jensen, samt i henhold til hoshæf
tede transport købekontrakt af 19 maj 1894, hvorved Niels Peter 
Jensen har overdraget sin ret til mageskiftebrev til Carl Marinus 
Christensen, samt endelig i henhold til den hoslagte transport af 
24 juni 1895, hvorved Carl Marinus Christensen har igen overdra-; 
get sin ret til mageskiftebrev til Laurits Nielsen, mageskifter, 
skøder og overdrager jeg Emanuel Olesen herved til bemeldte Lau
rits Nielsen den i kontrakten ommeldte ejendom matr.nr.4f i Vraa, 
Torslev sogn af hartkorn 2 fjk. 1 3/4 alb., gammel skat 1 kr. 81 
øre, med anpart i konge-korntiende og kirke, korn og kvægtiende 
samt påstående bygninger, kaldet Vraa Kro med tilbehør som i kon
trakten ommeldte hvilken ejendom herefter skal tilhøre formeldte 
Hr. Laurits Nielsen med fuld ejendomsret og med de samme rettig
heder, almindelige byrder og forpligtelser, hvormed den har til
hørt mig samt iøvrigt i overenssemmelse med mageskiftekontraktens 
indhold.



Laurits Nielsen overtager den i kontrakten ommeldte prioritets
gæld 65oo kr. til Kreditforeningen af Grundejere på Landet i Jyl
land og 3ooo kr, til Jens Peter Jensen, hvorom han selv ordner .s* 
sig med panthaverne. Iøvrigt er jeg for overdragelsen fyldest- 
gjordt overensstemmende med kontrakten og i henhold til denne 
hjemler jeg ejendommen ved lovligt og anmærkningsfrit skøde. An
gående de tinglæste lejekontrakter frafaldes retsanmærkning.
Til bekræftelse med min underskrift vidnefast, det tilføjes, at 
Laurits Nielsen indtræder i mit hele retsforhold til Kreditfore
ningen.

p.t. Sæby den 2 juli 1895

Emanuel Olesen

Til vitterlighed:
David Hartmann N.K. Kristiansen

Laurits Nielsen, der var søn af gårdejer Niels Olesen, Torne i 
Astrup sogn, Vennebjerg Herred, mageskiftede den 8 oktober 1896 
med kroejer Niels Rasmussen, Mosbjerg Kro.

Niels Rasmussen solgte den 4 januar 1898 i henhold tilen købekon
trakt som ikke øskedes protokolleret og skøde den 28 april s.å. 
til Jens Martinus Michaelsen for 26.ooo kr. Det blev bemærket, at 
nogle ældre nu bortfalden, men ikke i pantebogen udslettede le
jekontrakter om dele af kroen, dog ikke med købm. Wacher. Købmand 
Wacher, hvis fulde navn var Nicolaj Rybuer Møller Wacher, var • 
gift med Wilhelmine Kristine Ida Ana Amalie f. Hejdemann, se æg
tepagt 21.7.1898.

Jens Martinus Michaelsen solgte den 1 sept., skødet lyst den 8 
sept. 1898 til Peder Martinus Pedersen for 24.ooo kr., der den 21 
marts 19ol solgte til fhv. købmand Jens Nielsen Winther fra Præst
bro for 25.000 kr. Købmand Winther var netop gået konkurs med 
Købmandsgården i Præstbro, men fik et lån i Sæby Bank på 4ooo kr. 
til udbetaling, mod at følgende kautionerede for ham:

Propritær Chr. Thomsen, Fæbroen
J.P. Carlsen, Donsted 
A. Hedegård, Togårde
J.P. Carlsen, Donsted
A. Hedegård, Togårde
M.C. Madsen, Præstbro 
Chr. Schjoldann, Voerså
J. Mellerup, Mølholt 
Lauge Petersen, Albæk 
Nicoline Nielsen, Østerbroen

ejerist M.C. Madsen, PræstbroMejerist 
Gårdejer 
Købmand
Lærer 
Enkefru

Den 13 marts 19o2 fik det udstedte skadesløsbrev af 16, læst 21 
november 19ol, følgende påtegning:
Endvidere pantsætter jeg til sikkerhed for at forannævnte mine 
kautionister intet somhelst tab skulle lide ved den af dem for 
mig i Sæby Bank påtagne selvskyldnerkaution med 1ste prioritets 
panteret følgende på min bopæl i Øster Vraa beroende løsøereef- 
fekter, nemlig:
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Stuen til højre for indgangsdøren«

6 mørkpolerede bøgetræs stole med plydsbetræk 48 kr • oo øre
1 nøddetræs salonbord 6o — oo —

1 mahognitræs sofa med rødt plydsbetræk 5o - oo -

1 spillebord med sort plade 3o - oo -
1 egetræspoleret spillebord 25 - oo -

1 ovalt mahognitræs spejl 2o - oo -

1 jærn gyngestol 2o - 00 -

1 fag rødbrune jute gardiner 12 - oo -
1 rødstol 6 — oo —

1 nøddetræsmalet skrivebord 28 — oo —

2 store skilderier(Napoleon ) 3o - oo —

4 små oliemalerier 3o - oo -

2 små billeder( landskaber) 2 - oo —

1 sort søjle 6 — oo —

1 gibsfigur (Danmark) 2 - 5o —

2 rullegardiner 4 - oo -

1 bogreol 5 - oo -

1 hængelampe 18 - oo -
forskellige bøger 15 - oo -

Spisestuen «

1 mahogni spisebord 5o kr.oo øre
8 rørstole 4o — oo -

1 nøddetræsmalet bord 8 - oo -

1 nøddetræsmalet piedestal 4o - oo —

2o slebne vinglas 6 - oo —

1 sølvpletteret plat de menage 8 - oo -

lo par kopper 5 - oo -
8 sølvspiseskeer 64 - oo -

24 sølvpletterede gafler 9 - oo -
6 par lagner 36 - oo —

12 drejls håndklæder 12 — oo —

3 duge 15 - 00 —

3 duge a 3 kr. 9 - oo -

3 duge a 2 kr« 6 - oo -

12 servietter 6 - oo -

8 ølglas 2 - Bo —

1 dobbelt nøddetræsmalet klædeskab 3o - oo —

1 sofa med rødt ripebetræk 25 - oo —

1 stueur 25 — oo —

2 fag rødbrune gardiner lo — oo -

2 rullegardiner 4 - oo —

1 jærn tørvekasse uden låg 4 - oo —

1 symaskine 4o - oo -

2 skilderier 6 - 00 -

1 nøddetræsmalet tobaksbord 8 — oo —

1 fin fajance blomsterpotte med blomster 8 - oo -

3 almindelige blomsterpotter 1 - 5o -

3 nikkel kaffekander 6 — 00 -

1 kiksskål 2 — 5o —

1 sæt jordbærstel, blåt 3 — oo —

1 firkantet spejl med forgyldt ramme 3 — oo -

1 hængelampe 8 - oo -
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Køkkenet

1 stegegryde 4 kr.oo ®re
2 gmailerede vadskefade 5o -
4 gryder, imailerede 12 - oo -
1 kobberkedel 6 - oo -
2 kaffekander, 1 hvid og 1 blå 1 - 5o -
3 trægrydelåg 1 - oo -
2 væglamper med blå beholder 2 - oo -
1 staalpande 1 - 5o -
2 jærnpander 1 - 5o -
3 kage former 1 - oo -
1 bordlampe 2 - oo -
1 økse 1 - 5o -
1 blå émaileret kande 1 - 5o -

23 par kopper (muslede) 23 - oo -
8 blikdåser 2 - oo -
2 thekander 2 - 5o —
2 emailerede hvide kander 1 — 5o —
2 fortinnede bakker( 16”) 2 — oo —
1 rød bakke (18”) 1 — 5o —
1 saltkar 85 —

Spisekammeret.

2 fortinnede bakker (16”) 4 kr • oo øre
1 fortinnede bakke (14”) 1 — 75 —

5o mûslede tallerkener(8”) 12 — 5o —
16 relia tallerkener (8”) 4 — oo —

4 mûslede stegefade 6 - oo -
3 hvide stegefade 3 - oo -
1 relia stegefad 2 - oo -
1 muslet kande 1 - oo -
3 mûslede saucesskåle 3 - oo -
3 mælkekander 1 — 5o -
1 vinkaraffel 1 - 5o —
1 mûslet thekande 5o -
1 karaffel sleben 1 — 25 -
1 plat de menage o7 -

2o par mûslede kopper 2o - oo -
1 æggefad 1 - 5o -
3 terriner( 1 mûslet og 2 hvide) 12 - oo -
1 terrin med blå kant 3 - oo -
3 mûslede ragautfade 8 - oo -

16 hvide tallerkener 3 - 2o -
1 brødskærer 3 - oo —
1 trebenet stol 1 — 5o —
6 forskellige sylteglas 12 — oo —

Inderste Skænkestue.

1 rundt malet bord 2o kr • oo øre
1 mahogni sofa med rødbrunt betræk 25 - oo —

lo mørke svenske stole 15 - oo —
2 små malede borde, hvid plade 12 - oo -
1 hængelampe 3o” bagmar 12 - oo -
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Yderste Skænkestue

3 små malede borde, hvid plade 18 kr.oo øre
8 mørke svenske stole 12 oo —
1 hængelampe 3o” lo oo -

Salen.

3 hængelamper 3o” 3o kr.oo øre
18 bænke 36 - oo —

6 lange borde lo oo -

LLGaegen.

1 væglampe 1 kr.oo øre
1 paraplystativ 5 - oo —

Store Gæsteværelse.

1 lyst ahornmalet bord 8 kr.oo øre
1 chaiselungue med blomstret bomulds betræk 35 oo —
1 stumt jener 2 oo -
1 vandstel 2 5o —
1 kinesisk bakke 1 - 5o —
1 bordlampe 2 5o -
2 lyse svenske stole 5 oo -
1 servante 2o oo —
2 sengeforlæggere 6 oo -
1 gulvtæppe 4 oo -
1 jerntørvekasse 4 oo -
1 toiletspand 3 - oo -
1 ovalt kantet spejl med gul ramme 3 - 5o -
1 sæt vandtøj 6 oo —
2 skilderier i gul ramme 2 oo —
2 hvidlakerede sengesteder 44 oo —
2 fjedermadratser 2o oo —
2 madratser, 2 skråpuder 3o oo —
2 blåstribede underdyner 3o - oo —
1 rødstribet overdyen 25 00 —
1 gul ulden overdyne 25 oo -
2 mørkerøde hovedpuder 8 oo -
4 rød og hvidstribede hovedpuder 16 oo -
1 gul og en brunstribet hovedpude 8 oo -
1 hvidt uldent tæppe med blå bort 9 oo *-»
1 gråbrunt tæppe med sort bort 6 - r'5o —
4 hampelærreds lagner 12 oo -
2 hvide sengetæpper 8 00 -
2 fag lerredsgardiner med blonder 4 - oo —
1 sæt ildtøj med brocer håndtag 2 - 5o -
1 støvkat 6o —
2 hvide dynebetræk med blonder 8 oo —
2 håndklæder 1 oo —



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

1
1
1
3

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

1
1
1
1
1
2
6
3

Lille Gæsteværelse

lysmalet servante 2o kr.oo øre
sæt vandtøj 6 - oo —
lyse svenske stole 5 oo —
toiletspand 3 oo -
sæt vandtøj 75 —
kinesisk bakke 75 —
messinglysestage 2 oo -
spejl med forgyldt ramme, firkantet 3 - oo -
opsats med blondegardiner 5 oo -
par læreds gardiner med blonder 4 00 -
puf med rødblomstret betræk 8 - oo -
mahognifineret seng 5o oo -
fjedermadrats m. skråpude, blåstribet overt .2o oo -
rød overdyne 25 oo —
rødstribede hovedpuder lo 00 -
par lagner 12 oo -
blåstribet hovedpude 3 oo -
rød hovedpude m. hvidt betræk og blonder 3 oo —
blåstribet underdyne 12 - oo —
tæppe med grå bort og hvide frynser 6 oo -
jærntørvekasse med sort låg 6 00 —
sæt ildtøj med broceret håndtag 1 5o —
hvidt sengetæppe 4 oo -
hvidt dyneovertræk 4 - oo —
rød broderet sengeforlægger 3 00 —
håndklæder 1 oo -

Pigekammeret.

umalet sengested 6 kr.oo øre
rødstribet underdyne 8 oo —
mørk rødstribet overdyne 12 oo —
gråstribede hovedpuder 12 oo —

Kudskekammeret.

egetræsmalet seng 2o kr.oo øre
fjedermadrats 12 - oo -
madrats med skråpude 14 00 -
blåstibet underdyne 14 - 00 —
grå og rødstribet overdyne 2o oo —
hvid og rødstribet hovedpude 6 oo —
mørkerød hovedpude med betræk 6 oo -
lagner 6 oo -
sæt vadsketøj 3 - oo -
jærnseng 6 - oo -
madrats 4 oo —
håndklæde 5o —

Bryggerset,

egetræsmalet klædekiste 2o kr.oo øre
rulle 25 oo -

hjemmelavet gråmeleret gulvtæppe(7x7 alen) 4o oo -

grønmålet ovalt fyrretræs saltkar 15 - oo -

rundt fyrretræs bryggekar 6 oo -

egetræs kar 6 oo -

par hvide lagner 18 - oo -

rødstribede dynebetræk uden fyld 3o - oo -

m 17



Panteobliqation

I anledning af, at undertegnede kroejer J.N. Winther af Øster Vrå 
Kro af Aktieselskabet ” Vendia ” i Hjørring er bleven forstrakt 
med et kontant lån af 14oo kr., skriver et tusinde fire hundrede 
kroner, som jeg herved vedkender at være selskabet skyldig, for
pligter jeg mig herved til sålænge mit skyldforhold varer, at ta
ge hele mit for driften af kroholdet og gæstgiveriet i fornævnte 
ejendom fornødne forbrug af baiersk øl og hvidt øl hos selskabet, 
dog at jeg forbeholder mig ret til i forretningen at føre ’’ GI. 
Carlsberg 01 n i alliance aftapning, idet jeg alså forpligter mig 
til i mine lokaler og overhovedet på den til ejendommen hørende 
grund ikke at udskænke eller lade udskænke andre sorter af bai- 
erskøl og hvidtøl den de nævnte.
Den efter nærværende forskrivning skyldige kapital forpligter jeg 
herved mig og mine arvinger, disse i in solidum, til nøjelig og 
skadesløst i sin tid at tilbagebetale selskabet efter tre måne* 
ders opsigelse fra min eller mine arvingers side til et hvilket 
som helst tidspunkt, idet jeg derhos forpligter mig til som af
drag på gælden at erlægge for det af mig fra selskabet købte bai- 
erskøl 1 øre, skriver een øre, mere pr. flaske end bryggeriets 
til enhver tid beregnede almindelige pris for salg til beværtere 
(denne pris er for tiden 9 øre pr. flaske).

Endvidere forpligter jeg mig og mine arvinger til at forrente det
beløb, jeg til enhver tid efter denne forskrivning er skyldig, 
med samme rente, som Hjørring Diskontobank til enhver tid tager 
for udlån på veksler(for tiden 5^ % p.a.), dog ikke over 6 % p.a. 
hvilken rente erlægges i juni og december terminer, hver gang 
for det forløbne halvår af de hos mig i samme indestående beløb, 
første gang i juni termin d.å. for den da forløbne tid.
Under forudsætning af, at jeg nøje overholder mine forpligtelser 
efter dennes forskrivning - dog med undtagelse af de nedenanførte 
tilfælde - kan det af mig efter nærværende forskrivning skyldige 
beløb ikke af bryggeriet fordres udbetalt end gennem de foran 
stipulerede afdrag. Såfremt jeg måtte gøre brud på min foran på
tagne forpligtelse til køb af Vendia øl, hvis.mit bo måtte under 
konkursbehandling, hvis jeg måtte afgå ved døden, uden min even
tuelle enke eller arvinger fortsætter forretningen( ihvilket til
fælde selskabet dog er berettiget til at opsige gælden med depen- 
derende til betaling, med 3 måneders varsel), hvis jeg måtte op
høre med driften af kroholdet eller gæstgiveriet eller ganske måt' 
te ophøre med forbruget af baiersk øl, hvis jeg måtte udeblive 
med de betingede renter af gælden inden den 24 i terminsmånedernej 
eller såfremt jeg måtte undlade at betale kontant mere en gang 
ved præsentation af regning over de fra selskabet modtagne varer 
(hvad jeg efter overenskomst er pligtig at gøre), såfremt jeg måt' 
te pådrage pantet restancer af skatter, afgifter, tiende eller an
dre offentlige prestationer mere en tre måneder udover den tid, 
sådanne afgifter måtte blive udpantningsberettigede, såfremt jeg 
måtte udeblive med renter og ydelser udover terminsmånedens slut
ning, eller endelig hvis jeg ikke måtte holde det pantsatte i 
forsvarlig stan eller brandforsikret til fuld værdi, da er kapi
talen eller dens rest, straks forfalden til skadesløs betaling. 
I eventuelle tvivlstilfælde angående størrelsen af de på gælden 
ulagte afdrag blive bryggeriet autoriserede bøger at lægge til 
grund.
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Til skadesløs sikkerhed for promte opfyldelse af mine forpligtel
ser ifølge foranstående pantsætter jeg herved med prioritet næst
efter 18.000 kr., som i en eller flere risitteter må skyldes til 
hvem som helst uden hensyn til betingelserne, også til en kredit
forening med solidarisk ansvar og statutmæssige forpligtelser,den 
mig tilhørende ejendom ” Øster Vraa Kro matr.nr.4f af Vraa, 
Torslev sogn, skyldsat for hartkorn 3 fjk. 1 3/4 alb., gammelskat 
1 kr. 81 øre, tilligemed sammes anpart i konge-korn- og kvægtien
de.
Under pantsaætningener endvidere indbefattet ejendommens påståen
de bygninger med kakkelovne, komfurer, grubekedler og alle andre 
mur- og sømfaste appertinenter, alt således som ejendommen nu er 
og forefindes eller herefter bliver bebygget og forbedret, end
videre den af grund og bygninger gående leje og forpagtningsaf
gift samt alt til driften af kroholdet og gæstgiveriet berørende 
inventarium, intet i nogen måde undtaget, så og de pantsatte byg
ningers og løsøregenstandenes assurancesummer og enhver anden til 
ejendommen hørende rettighed, indtægt eller interrese, af hvad 
navn nævnes kan.
Kreditor er bekendt med og respekterer de på det pantsatte end
videre hæftende deklarationer, tinglæst 4 sept.1884 og 22 marts 
1885 henholdsvis angående vedligeholdelse af en rendesten og om 
afgivelse af grund til en markedsplads samt lejekontrakt tinglæst 
18 juli 1895, ligesom han er bekendt med, at der på ejendommen 
endnu hæfter nogle iøvrigt bortfaldne lejekontrakter, tinglæste 
2o decb. 1888, 9 maj 1889 og 3 november 1892,

I søgsmålstilfælde underkaster jeg mig og arvinger retsforfølg
ning efter frd. 25 januar 1828, og er jeg eller de pligtig at mod 
tage indkaldelse og varsel på den pantsatte ejendom, fra hvem der 
træffes, uden hensyn til bopæl eller opholdsted, ligesom alle ret 
sager føres fra Vennebjerg Herredsting efter forligsprøven for 
kommunerne for Hjørring Amts forligskreds efter kald og varsel 
som til indenherreds mand.

Udstedt i Hjørring den 14 april 19o2.
J.N. Winther

Vidner på underskrift og rigtig dato:

M.C.Riprup Nielsen Secher Jensen 
Tinglæst på Dronninglund Herredsting den 24 april 19o2 § 1 og 2. 
Jens Nielsen Winther solgte den 18 december 1913 til hotelbesty
rer Carl Elias Christensen, Brønderslev,ved følgende skøde:

Skøde.

Underskrevne kroeejer Jens Nielsen Winther af Øster Vraa sælger, 
skøde og endelig overdrager herved fra mig og arvinger til

hotelbestyrer Carl Elias Christensen
af Brønderslev den mig ifølge skøde, tinglæst 21 november 19ol, ’ . 
tilhørende ejendom ” Øster Vraa Kro ” i Torslev sogn, betegnet og 
skyldsat således:

P1atr.nr.4f Vraa, hartkorn 3 fjk, 1 alb.
- 4ac - - o - 1 -

med anpart i konge-korntiende og kirke-korn og kvægtienden*

I S' O
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Under overdragelsen er indbefattet de på ejendommen værende byg
ninger med mur- og nagelfaste genstande, herunder kakkelovne, kom
furer og indmurede kedler, samt af løsøre: 1 markedstelt med alt 
tilbehør, møblerne i de 2 skænkestuer på venstre side af gangen, 
fremdeles sengeklæder, senge og møbler i gæsteværelserne, - dog 
at en aftalt seng, og servante i jomfruens kammer ikke medfølger
samt endelig alt til kroen hørende glas, kopper, bakker m.v. og 
gasværket med gaslamper samt elektriske lamper.
Købesummen er aftalt til 52.5oo kr. skriver femti to tusinde fem 
hundrede kroner, der er berigtiget på følgende måde:
a. Køberen overtager til forrentning fra 11 decb. d.å. at regne- 

således at renteydelser deles med denne dag som skæringsdag- 
den på ejendommen hæftende pantegæld:
til Frederikshavns og Omegns Sparekasse 

til forhøjet rente
9.5oo kr.

til Brønderslev Bank(hvorfor er udstedt skadesløs
brev til C.Winther og Nicoline Nielsen) lige
ledes til forhøjet rente 5.5oo -

til Discontobanken i Hjørring 
ligeledes til forhøjet rente

til Sæby Bank(hvorfor er udstedt skadesløsbrev 
til Lystager og Alfred Nielsen), ligeledes 
til forhøjet rente

2.000 -

3.000 -
b. Køberen har betalt kontant 12.500 -
c. og udstedt panteobligation for retskøbesummen 20.000 -

ialt_____52.5oo kr.

Overtagelsen er sket og den solgte ejendom henligger fra nu af 
for køberens regning og risiko i enhver henseende.
Skatter og afgifter af ejendommen deles foellem køber og sælger 
med 11 ds. som skæringsdag.
Omkostningerne ved nærværende skøde med stempelpapir og tinglæs
ning bæres af parterne hver med halvdelen, medens køberen alene 
bekoster den af ham til sælgeren udstedte panteobligation.
Den solgte ejendom ” Øster Vraa Kro ” med foranførte tilbehør < 
skal således fra nu af tilhøre køberen Carl Elias Christensen som 
han rette og lovlige ejendom med de samme herligheder og rettighe
der, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har mig, og hjem
ler jeg ham ejendommen på lovlig måde hvorved bemærkes, at købe
ren er bekendt med og respekterer, at der 4 septb. 1884 er læst 
deklaration om vedligeholdelse af rendesten m.m., at der den 13 
marts 1885 er læst deklaration om afbenyttelse af markedsplads, 
og at ejendommen er under pant for garantidokument til Torslev 
sogneråd for 25oo kr. i anledning af Vodskov- Ø.Vraa banens anlæg 
og overtager køberen udenfor købesummen sælgerens forpligtelse 
herefter.
Endvidere er køberen bekendt med og respekterer, at en del af ? 
ejendommen i henhold til kontrakter, tinglæst 18 juli 1895 og 29 
juni 19o5 er bortlejet indtil 1 november 1915 til købm. N.Wacher, 
- af hvilket lejeforhold køberen oppebærer lejen fra og med 11 ds 
at regne- således at lejen deles mellem køber og sælger med denne 
dag som skæringsdag. Det bemærkes, at ejendommen skyldværdi er 
4o.ooo kr.

2o



Til bekræftelse underskriver såvel køber som sælger i vitterlig
hedsvidners overværelse, idet endnu bemærkes, at det er et vilkår 
i handelen, at sælgeren er pligtig til på forlangende at fungere 
og underskrive som selvskyldnerkautionist for den overtagne prio
ritetsgæld, ligesom han, sålænge han har penge indestående i ejen 
dommen, er pligtig til at indestå som selvskyldnerkautionist for 
et 1. prioritetslån stort 2o.ooo kr. til afløsning af den overtag
ne prioritetsgæld.

Øster Vraa den 11 december 1913
J.N. Winther E. Christensen

Til vitterlighed:
Ole Højbjerre Fred. I*lohr

Panteobligation 
til Kreditforeningen af Grundejere paa Landet i Jylland 

4^ pct. Afdeling A.

Underskrevne gjæstgiver Carl Elias Christensen tilstår herved med 
den mig tilhørende ejendom matr.nr.4f 4ac 4ad beliggende i Vraa 
by, Torslev sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, således som 
denne nærmere nedenfor findes betegnet og er beskreven i den un-si
der 18 maj 1815 på statutmæssig måde afholdte vurderingsforret
ning, at være indtrådt som medlem i Kreditforeningen af Grundeje
re på Landet i Jylland, den 4^ % afdeling A., for den sum 3o.ooo 
kr., skriver tredive tusinde kroner.
Hvilket beløb o.s.v. se no. 6o3 for 8/7 1915, med renter 4^ % p. 
a. og omkostninger aldeles skadesløs o.s.v. se samme no., fra 11 
juni 1915 at regne, så længe indtil ovennævnte min gæld til sam
me er afgjordt, i renter, kapitalafdrag samt bidrag til reserve
fonden årlig 5.3o, er fem og tre tiendedel procent af det oven-s.»/ 
nævnte mig tilstående låns oprindelige beløb o.s.v.
Giver jeg herved kreditforeningen en 1ste prioritets panteret i 
den ovennævnte mig efter adkomst af Ilte, læst 18 december 1913 
tilførende ejendom ” Vraa Kro ” i Torslev sogn, Dronninglund Her
red, Hjørring Amt, ansat under

Matr.nr.4f af hartkorn 3 fjk. o alb

Endvidere indbefattes det i ejendommen værende til gjæstgiveriet 
hørende inventarium m.m. således som det er specificeret på ved
hæftede fortegnelse.
Det bemærkes, at der udredes tiendevederlag undtagen af matr.nr. 
4ad, at der 4 september 1884 er læst deklaration angående vedli
geholdelse af en rendesten m.m. og at der 19 marts 1885 er læst 
deklaration om en markedsplads på ejendommen.
Under pantsætningen indbefattes også butiksindretningen med til
behør og butiksinventarium såsom 1 disk med 16 skuffer, 1 reol 
med hylder og 49 skuffer, 1 reol, 1 glasskab og 2 vindueskasser.

Til vitterlighed:

Øster Vraa den 12 juli 1915.
Carl Elias Christensen

J.A.Bo, fuldmægtig, Sæby N.P.Jensen, sognefoged 
Dalbæk



Fortegnelse over gæstgiveriinventarium i 
Vraa Kro

1ste stue.

3 stk. egetræs borde 1 3/4 x alen
2 - egetræs sofaer, imit. læderbetræk
9 - egetræs stole - -
1 - poleret fyrretræs tobaksbord
2 - gardinstænger og skilderier

2den stue.

3 stk. egetræs borde 2x1 1/4 alen
1 s egetræs rundt bord 1^ alen i diameter
2 - sofaer, egetræs med plyds
1 - egetræs hjørnesofa med plyds

lo - egetræs stole med plyds
4 - egetræs småborde
1 - mahognitræs klaver(Caspersens fabrikat)

3de stue(skænkestuen)

2 stk. egetræs sofaer med imiteret læder
12 - wiener stole

1 - egetræs fordisk
1 - bagdisk med reol
4 - borde med indlagt linoleumsplade

4de stue(spisestue)

1 stk. egetræs spisebord 2x2 1/4 alen med 9 plade 
12 - egetræs stole med imiteret læder

8 - egetræs stole med rødsæder
3 - egetræs borde 1-jxl alen
1 - buffet

5te stue(skænkestue)

2 stk. fyrretræs borde
1 - egetræs bord
1 - sofa

lo - svenske stole

Salen.

24 stk. theaterbænke med klapsæder
6 - almindelige bænke

16 - wiener stole 
theaterkullisser (for 8oo kr.)



Gæsteværelse nr. 1

1 seng med fjedermadras og skråpude 
dundyner og puder, vateret tæppe

1 servante med marmorplade
1 natbord, 1 håndklædestativ
1 nøddetræs sofa og 3 stole med blåt plyds
1 spejl
1 bord
1 brysseler gulvtæppe

Gæsteværelse nr. 2

1 seng med fjedermadras og skråpude 
dundyner og puder, vateret tæppe

1 servante med marmorplade
1 håndklædestativ, 1 natbord
1 nøddetræs sofa og stole med rødt plyds
1 nøddetræs bord, 1 spejl
1 bryseler gulvtæppe

Gæsteværelse nr. 3

1 seng med sengeklæder
1 servante, 1 natbord
1 håndklædestativ, 1 spejl
1 chaiselong, 3 stole, 1 bord

Gæsteværelse nr. 4

1 seng med sengeklæder
1 servante, 1 natbord
1 håndklædestativ, 1 spejl
1 chaiselong, 3 stole, 1 bord

Gæsteværelse nr. 5

1 seng med sengeklæder
1 servante
1 håndklædestativ
1 bord, 2 stole

Gæsteværelse nr. 6 (dobbelt værelse)

2 senge med fjedermadraser og skråpuder
1 servante med marmorplade
1 håndklædestativ, 1 spejl
1 nøddetræs bord
1 nøddetræs sofa og 3 stole med olivenfarvet piyd
1 natbord
1 brysseler gulvtæppe

Gæsteværelse nr. 7 (gavlværelse)
2 spiralsenge med sengeklæder
1 servante, 1 håndklædestativ
1 natbord, 1 spejl
1 bord, 3 stole
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Kuskevære1se

2 senge med sengeklæder
1 vadskebord, 1 spejl
1 bord, 2 stole

Panteobligationen til kreditforeningen blev tinglæst den 22 juli 
1915. Ja, flot havde det været på Øster Vrå Kro i disse dage, de 
omtalte gæsteværelser minder mere om små hyggelige ungkarle-hyb
ler, end egentlige hotelværelser. Der er ingen tvivl om at både 
J.N. Winther og Elias Christensen var dygtige værter, men at det, 
som det andet sted er bleven skrevet, at det var sidstnævnte der 
lod theatersalen opføre, er kun tildels rigtig. Salen skulle ef
ter planen og blev formentlig også, opført sammen med de øvrige 
bygninger. Salen er som det sees af det foranstående, omtalt i 
beskrivelse af kroen i 19o2. éarl Elias Christensen indsatte ind
satte nogle såkaldte theaterbænke med klapsæder m.m.
Der var gyldne tider for restauratører under 1ste verdenskrig - 
pengene sad lettere hos folk en de havde gjordt tidligere, men 
efterhånden blev der knaphed på forskellige varer og den 26 marts 
1917 faldt så hammeren. Regeringen lagde fra den ene dag til den 
anden, loo % afgift på al spiritus og en flaske snaps som den 
ene dag havde kostet 1 kr. 2o øre, koste den næste 2 kr. 4o øre.
Det hed sig at lagrene af korn og kartofler var så små, at man 
ikke kunde tillade sig at bruge så meget til fremstilling af spi
ritus og at man regne med den indførte beskatning vilde formind
ske forbruget med 9o %. Om den beregning holdt stik, skal jeg la
de være usagt, men sikkert er det, at den pålagte afgift, blev :c- 
den første omdrejning på den skrue, man stadig skruer på og drog 
restaurationsbranchen ud i en permanent krise.
Afholdsfolkene - og dem var der mange af i disse dage - bød den 
nye afgift på spiritus velkommen og ville arbejde for at den blev 
permanent. Afholdsfolken på Øster Vraa egnen syntes tilsyneladen 
ikke det gik hurtigt nok med at bremse drikkeriet og eneste måde 
man kunne komme ondet til livs på, var at få kroen lukket, og at 
den eneste måde man kunne gøre det på var, at købe kroen og om
danne denne til et afholdshotel. Bevægelsens ledere skrev til 
deres medlemmer og indbød dem til et møde på Øster Vra mejeri den 
27 juni 1919, med det formål at købe Øster Vraa Kro og en udskrir 
af forhandlingsprotokollen fra mødet, lød således:

UDSKRIFT 
af

Forhandlingsprotokollen for ”Andelsselskabet Ø.Uraa Afholdshotel”

Aar 1919 den 27 juni afholdtes efter foregående skriftlig indby
delse et møde i Øster Vraa Andelsmejeris ejendom i Øster Vraa, 
hvor 25 beboerre var kommet til stede.
Formålet var at danne et andelsselskab til overtagelse og fremti
dig drift af Øster Vraa Hotel.
Det blev enstemmig vedtaget at oprette et sådant andelsselskab og 
nedennævnte indtegnede sig som andelshavere i henhold til lovene, 
der blev udarbejdet og godkendt af de mødte.
Lovene bliver at indføre i nærværende forhandlingsprotokol.

/Si'
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Til bestyrelse valgtes:

1. grd. Oluf Olsen, Hjortholm, 2. sognefoged N.P. Jensen, Dalbæk
3. grd. Vilhelm Jensen, Høngard, 4. tømrer Martin Larsen, Thors-
høj , 5. grd. Chr. Nicolajsen, Hol men.

Til revisorer valgtes :

1. grd. Jens Jensen, Rævmose, 2. boghandler N. Adelstorp, Ø.Vraa

Bestyrelsen konstituerede sig derefter med
Formand: grd. Oluf Olsen, Hjortholm. 
Kasserer: - Vilh.Jensen, Høngård.

Genaralforsamlingen hævet.
Oluf Olsen. Niels Chr.Nielsen. Jens Chr.Nielsen. Niels Højbjerre 
Anders Jensen. Hans Sørensen. Vilhelm Jensen Lars Larsen
Peter Hejlesen. Christen Thomsen. Niels Adelstorp. Søren Kristen
sen. Jens Næsby. Martinus Olesen. N.P. Jensen. Niels Jensen. 
Laurits Nielsen. And. Kristensen. P.C. Christensen. N.P.Andersen 
Martin Larsen. Emil Andersen. Martin Larsen. Søren Nielsen.

Jens Jensen. Chr.Nicolaisen. H.Nielsen.

VEDTÆGTER.
for "Andelsselskabet Øster Vraa Afholdshotel".

§ 1.

Selskabets formål er at omdanne Øster Vraa Hotel til et godt tids
svarende Afholdshotel. I hotellets lokaler eller på dets grund må 
ikke udskænkes eller nydes spiritus eller afholdes offentlig 
dans eller kortspil. Disse bestemmelser kan ikke ændres, sålænge 
selskabet består.

§ 2.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen 
på den ordinære generalforsamling, og afgår skiftevis med en stør
re og en mindre halvdel, første gang ved lodtrækning. De 2 afgår 
i lige årstal. Ligeledes vælges 2 revisorer, der afgård skiftevis 
hvert år.

§ 3.

Bestyrelsen handler i selskabets navn og kan pådrage forpligtel
ser med samme kraft og virkning som om beslutningen var tagen på 
en generalforsamling. Dog står den generalforsamlingen til ansvar 
for sine handlinger. Den optager de nødvendige lån og kan udstede 
og underskrive de i denne anledning fornødne gælds- og pantedoku- 
menter og opkræve hos selskabet medlemmer de nødvendige midler 
til forrentning og afdrag samt antager vært og påser, at hotellet 
bliver dreven efter de forudsætninger, hvorunder det er dannet.
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§ 4.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en kasserer, denne 
sidste forestår alle ind- og udbetalinger og fører regnskabet, u 
der fremlægges på den ordinære generalforsamling i revideret 
stand.
Han er berettiget til at tage de hos selskabets medlemmer pålig- 
nede beløb pr. postopkrævning hvert års 1 december.
Regnskabsåret gælderfra 1 januartil 31 december.

§ 5

Den ordinære årlige generalforsamling skal afholdes i februar. På 
denne skal det reviderede regnskab fremlægges og godkendes, samt 
vælges bestyrelse og revisorer.
Extraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen fin
der anledning dertil, eller når mindst 1/3 af selskabet medlemmer 
forlanger det med opgivelse af emnet. Den skal afholdes 14 dage 
efter begærings; modtagelse.

§ 6

Det til hotellets køb fornødne lån optages i en Bank, Sparekasse 
eller andet steds efter bestyrelsens bestemmelse. For dette lån 
såvel som for andelsselskabets øvrige forpligtelser hæfter andels
haverne en for alle og alle for en, i hvilken anledning samtlige 
andelshavere ere pligtige at underskrive andelsselskabets forhand
lingsprotokol .
Andelene kan kun overdrages til andre mod at bestyrelsen godken
der sådanne nye andelshavere, og at disse underskriver forhand
lingsprotokollen.
Dør en andelshaver hæfter hans arvinger in solidum for hans for
pligtelser, indtil de skaffer en ny af bestyrelsen goekendt an
delshaver i deres sted. Dog kan arvingerne også ved udløbet af 
det regnskabsår hvori dødsfaldet er indtruffet, kræve sig fri
gjort for forpligtelsen mod at indbetale andelshaverens part af 
muligt tilstedeværende underskud.

§ 7

På det optagne lån skal afdrages mindst looo kr. årlig, og så
fremt sådant afdrag ikke kan præsteres af det pågældende års 
overskud skal resten pålignes medlemmerne og opkræves hos disse.

§ 8

Til generalforsamlinger indvarsles alle aadeishavere skriftlig 
ved almindelig brev med mindst 4 dages varsel. Dagsordenen skal 
opgives.
Salg af hotellet eller ændringer i lovene, derunder selskabets op
løsning, skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlin
ger der skal afholdes med mindst 8 dages mellemrum, og vedtagel^ 
sen skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver general
forsamling, for at vedtagelsen skal være gyldig.
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§ 9

Foruden de på den konstituerende generalforsamling indtegnede an
delshavere, kan der til enhver tid tegnes andele af nye andelsha
vere mod at bestyrelsen godkender disse, og de præsterer det ind
skud, bestyrelsen skønner passende. Bestyrelsens afgørelse desan
gående kan indbringes for en generalforsamling.

Således vedtaget og oplæst på den konstituerende generalforsam
ling.

Øster Vraa den 27 juni 1919
Oluf Olesen, formand.

Købekontrakt.

Underskrevne hotelejer C.E. Christensen af Øster Vraa sælger og 
overdrager herved til

Andelsselskabet Øster Vraa Afholdshotel

den mig ifølge skøder tinglæste 18 december 1913 og 7 september 
1916 tilhørende endom ” Øster Vraa Hotel ” i Torslev sogn, beteg
net og skyldsat således:

Matr.nr.4f Vraa, hartkorn 3 fjk. o alb
4ad - - o — 1 —
4ae - - o - o -

- 2k - - o - 1/4-
- 2a - - o-l 1/4
_ ->i _ i _

dog at der fra handlen er undtaget de 2 fra ejendommen bortsolgtex 
køberne påviste byggegrunde, der for tiden er under frastykning.
I overdragelsen medfølger anpart forsåvidt angår matr.nr.4f 4ad 
4ae 4ac i konge-korntiende og i kirke-,korn- og kvægtiende.
Endvidere er under handlen indbefattet de på ejendommen værende 
bygninger og disses mur- og naglefaste genstande, hvorunder kak
kelovne, komfurer og indmurede kedler samt montering og inventari
um i henhold til den ved underskriften foreviste inventarieliste. 
De nærmere vilkår ere:

1
Købesummen er aftalt til 85.ooo kr., skriver otteti fem tusinde 
kroner, der berigtiges på følgende måde :
a. Køberne overtager til forrentning fra 1 september d.å.(således

at ydelsen pr, 11 decb. d.å. deles mellem parterne med denne 
dag som skæringsdag) og indfrielse den i ejendommen til forhø
jet rente indestående, med solidarisk ansvar og statutmæssige 
forpligtelser hæftende gæld til Grundejerkreditforeningen,
hvoraf det afbetalte og reservefondsandelen kommer køberne til
gode, stor 3o.ooo kr.

b. Restkøbesummen 55.ooo -
betales kontant og skadesløst til sælgeren ved 
overtagelsen den 1 sept. d.å. uden renter ved refe^.
tidig betaling. _____________

ialt : 85.000 kr



2
Overtagelsen sker den 1 september d.å. indtil hvilken tid sælge
ren driver hotellet for egen regning. I ildebrandstilfælde henlig
ger det solgte dog fra nu af for købernes regning og risiko mod 
at oppebære assurancesummerne til statutmæssig anvendelse.

3.
Skatter og afgifter af ejendommen deles mellem parterne med 1 sep
tember d.å. som skæringsdag.
Køberne er bekendt med det med købm. N. Wacher indgåede lejemål, 
som de respektere, og de oppebære fra og med 1 sept. d.å. lejeaf
giften heraf.

4.
Den 1 sept. d.å. meddeles der mod kontraktmæssig berigtigelse af 
købesummen, køberne rent og anmærkningsfrit skøde på det solgte, 
fri for præjudicerende hæftelser, hvorved dog bemærkes, at køber
ne ere bekendt med og respektere, at tidligere ejer af matr.nr. 
2a 21 og 2k Torslev sognekommune, har manglet tinglæst adkomst, 
at 1/6 bankhæftelse forrentes af tienden, at der under 4 sept. 
1884, 9 marts 1885 og 3o april 1914 er tinglæst deklaration, hen
holdsvis om rendesten m.m., om afgivelse af markedsplads og om 
rørledning m.m., og at ejendommen er behæftet med et den 2 sept. 
19o9 tinglæst garantidokument til Torslev sogneråd for 25oo kr.

5.
Omkostningerne ved nærværende købekontrakt og ved skødet bæres af 
sælgeren med 1/4 og af køberne med 3/4.
Eventuels tilbagesbetaling af stempel- og tinglæsningsafgift ved 
salg af ejendommen inden lo år fra dato tilfalder elene køberne.

Medunderskrevne bestyrelse for Andelsselskabet Øster Vraa Afholds- 
hotel tiltræder herved på selskabets vegne nærværende kontrakt, 
som vi forpligte selskabet til skadesløst at opfylde.
I søgsmålstilfælde gælder den hurtige retsforfølgning efter frd. 
25.januar 1828,

På tro og love ansætter vi værdien af den faste ejendom til 65. 
ooo kr. og det medfulgte løsøre til 2o.ooo kr.

p.t. Øster Vraa den 27.6,1919
Som køber: Som sælger:

E.Christensen
I bestyrelsen for Andelsselskabet Øster Vraa Afholdshotel:
Oluf Olesen, formand. N.P.Jensen Martin Larsen Vilhelm Jen
sen. Chr. Nikolaisen.

Til vitterlighed:
Chr.Pedersen J.A. Bo

15“)
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SKØDE

Efter at udstykningen nu under 26 juli d.å. er approberet er den 
solgte ejendom betegnet og skyldsat således:

Matr.nr.4f Vraa, hartkorn 2 fjk. 2 3/4 al.
- - 4ae - - o-o -

2k - o- 1/4 -
- 2a - - o - 1/4 -
- 21 - o- i -

4ac - - o - 1 -
med anpart i konge-korntiende og kirke-, korn- og kvægtiende af 
matr.nr.4f 4ae 4ac.
Da den akkorderede købesum 85.ooo kr. nu på kontraktmæssig måde 
er berigtiget og de vedtagne vilkår iøvrigt er opfyldte, så skøder 
og endelig overdrager jeg herved fra mig og arvinger til køberne:

Andelsselskabet Øster Vraa Afholdshotel

den fornævnte ejendom, der med tilbehør ig tilliggende som foran 
beskrevet således fra nu af skal tilhøre køberne som disses rette 
og lovlige ejendom med de samme herligheder og rettigheder, byrder 
og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt mig, og hjemler 
jeg dem det solgte på lovlig måde i overensstemmelse med foranstå
ende kontrakt.
Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.

Øster Vraa den 1 september 1919
E. Christensen.

Til vitterlighed:
J.N. Winther. C. Nielsen.

Skødet blev tinglyst den 11 september 1919 og samtidig optog sel- 
sakbet et kontant lån på 60.000 kr. i Sæby Bank, der fik pant i 
ejendommen, næst efter 3o.ooo kr. til kreditforeningen og selskabet 
overtog på denne måde kroen uden det i første omgang kostede dets 
medlemmer bare en enkelt krone. Carl Elias Christensen flyttede 
efter salget af Øster Vraa Kro, til Haderslav og senere til Kron
borg, Dalbyover, se 8.1.1925.
At omdanne en kro til et afholdshotel ville under alle omstændig
heder være et hasarderet foretagen og det gjorde jo ikke sagen bed
re at ejendommen blev købt under højkonjunkturen efter første ver
denskrig og derefter kom de faldende ejendomspriser. Afholdshotel
lets drift kunne ikke ifølge selskabets vedtægter, blive rentabel 
og da konjunkturene efterhånden blev sådan at enhver havde nok med 
at klare sin egen bedrift, blev medlemmerne efterhånden trætte af 
at til stadighed at skulle bære penge hen på hotellet og på en ex- 
traordinær generalforsamling den 13 februar 1925 blev det besluttet 
at sælge den ejendommen tilhørende købmandsforretning, der ganske 
vist var selsakbets bedste aktiv, men på den måde fik man da en del 
af gælden læsset over på en anden. Uddrag af generalforsamlingen 
lød således:
Formanden, mejeribestyre P.C.Christensen konstanterede, at general
forsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Derforelagdes:
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1) Forhandling om salg af den under Øster Vraa Hotel hørende køb
mandsforretning, der udgør den del af ejendommen matr.nr.4f mfl. 
Vraa, Torslev sogn.

Det vedtoges at sælge købmandsforretningen til købmand J.Kjærholm- 
Nielsen for en pris af 42.5oo kr. og iøvrigt på de vilkår, som be
styrelsen kan enes med køberen om, bemyndiges formanden og parti
kulier H.C.' Tingbak til at underskrive købekontrakt og skøde og 
mulig-andre dokumenter i denne anledning.

Generalforsamlingen hævet.
P.C.Christensen.

Søren Nielsen Peter Hejlesen Niels Chr. Nielsen Jens Jensen 
Anders Jensen N. Andersen Laurits Nielsen Martin Larsen 
Kristian Nikolaisen Jens Chr. Nielsen Søren Kristensen Niels 
Højbjerre Vilhelm Jensen Niels Jensen Anders Kristensen 
Martinus Olesen Oluf Olesen Lars Larsen H. Tingbak Niels Adels
torp.

Købekontrakt.

Underskrevne bestyrelse for Andelsselskabet Øster Vraa Afholds
hotel sælger og overdrager herved til

Købmand J. Kjærholm-Nielsen, Østervraa
en parcel af den Andelsselskabet ifølge skøde tinglæst 11 septem
ber 1919, tilhørende ejendom Østervraa Hotel matr.nr.4f 4ac 4ae og 
4ag Vraa, Torslev sogn, nemlig den vestlige del af ejendommen, der 
er indrettet til købmandsforretning og en del af baghuset. Grænsen 
skal følge sokkelkanten langs den vestre mur i porten,- dog at den 
ved gaden liggende karnap medfølger,- og fortsætter i lige linie 
i flugt hermed indtil baghuset, følger dettes nordlige side indtil 
baghusets østre dør og derefter tværs gennem baghuset langs den 
vestre murs vestre side i een ret linie indtil skellet.
Under overdragelsen er indbefattet de på det solgte værende byg
ninger og disses mur- og nagelfaste genstande, hvorunder kakkel
ovne, komfurer og indmurede kedler, butiksinventarium af enhver art, 
elektriske insatallation og vandinstallation, hvilken sidste sæl
gerne er pligtige at befri for den herpå hvilende installationsgæld. 
De nærmere Vilkår ere:

1.
Købesummen! er aftalt til 42.5oo kr., skriver fireti to tusinde fem 
hundrede kroner, der berigtiges på følgende måde:
a. Køberen betaler kontant og skadesløst, men uden renter den 1 maj

d.å. 5.000 kr. skriver fem tusinde kroner 5.ooo kr.
b. Samtidig med skødeudstedelsen udsteder køberen en pan-

teobligation til sælgerne for restkøbesummen 37.5oo -
klausuleret som nedenfor anført. ___________

ialt: 42.5oo kr.

Forannævnte panteobligation bliver rentebærende fra 1 maj d.å. med 
den samme rente som sælgerne til enhver tid svarer af det lån, de 
fortiden skylder i Hjørring Discontobank, eller - om dette lån måt
te blive overført til et andet pengeinstitut, den rente der til en
hver tid svares dersteds, - dog ikke over 6 % p.a. Benterne at er-

/ £ /
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lægge halvårsvis bagud hver 11 juni og 11 december termin, og sik
ret ved l'prioritet i den solgte ejendom med bygninger og alt til
behør
Kapitalen forfalder uden opsigelse til udbetaling i 11'juni termin 
1935, skulde køberen forinden afhænde den pantsatte ejendom, afdra
ges 75oo kr. på kapitalen, og restgælden henstår da på samme vilkår 
hos den nye ejer, dog at den straks forfalder til fuldstændig ind
frielse, hvis ejendommen påny afhændes. Køberen - evt. den nye ejer 
- er derhos pligtig til senest i 11'juni termin 1931 at optage størst 
muligt kreditforeningslån i den solgte ejendom - éventuels til over 
4 % rente efter køberens valg - og at udbetale sælgerne dette låns 
nettoprovenu efter fradrag af kurstab, låneomkostninger og l'reser- 
vefondsbidrag og til afdrag på obligationen, således at sælgerne 
mod at erholde behørig transport på lånets provenu er pligtig at 
rykke obligationen tilbage for lånet, iøvrigt kan sælgerne kun kræ
ve obligationen indfriet på anførte måde, - dog at gælden eller 
dens rets straks forfalder i sædvanlige misligeholdestilfælde,hvor
ved bemærkes, at obligationen affattes efter sædvanligt koncept af 
sagfører C.Nielsen, Sæby, - medens køberen når som helst uden opsi
gelse kan indfri gælden eller dens rest.

2.
Overtagelsen sker straks og den solgte ejendom med tilbehør står så
ledes fra nu af for køberens regning og risiko i enhver henseende, 
hvorfor han også i ildebrandstilfælde oppebærer assurancesummerne 
til statutmæssig anvendelse.
Den af køberen forudbetalte husleje indtil l'maj d.å. tilkommer 
sælgerne.
Skatter og afgifter samt brandkontigent af ejendommen deles mellem 
parterne med l'maj d.å. som skæringsdag.

3
De foranstaltninger, der muligt måtte udkræves i anledning af ejen
dommens fraskillelse for at tilfredsstille brand- og bygningslov
givningens forskrifter udredes af parterne med halvdelen hver.

) 4.
Det bemærkes udtrykkelig, at køberen er pligtig til at tåle, at sæl
gerne eventuelt lukker den mellem det solgte og stamejendommen væ
rende port.

5
Sælgerne foranlediger snarest den solgte ejendom udstykket og be-, 
friet for pantegæld og meddeles der derefter mod kontraktmæssig be
rigtigelse af købesummen køberen rent og anmærkningsfrit skøde frit 
for præjudicerende hæftelser, hvorved dog bemærkes, at køberen er 
bekendt med og respekterer, at en tidligere ejer, Torslev sogne
kommune, har manglet tinglæst adkomst, at der under 4'september 1884 
er læst deklaration om rendesten m.m., at det ikke fremgår:af pante- 
bogen, at den 19'1885 tinglæst deklaration om markedsplads ikke ■/ 
vedrører det solgte, og at der under 2'september 19o9 er tinglæst 
garantidokument til Torslev sogneråd for 25oo kr., med hensyn til 
hvilken sidste hæftelse udtrykkelig bemærkes, at denne skal være kø
beren og efterfølgende ejere uvedkommende, således, at sælgerne er 
pligtig at skadesløsholde ham for muligt tilsvar i denne anledning.
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6
Omkostningerne ved nærværende købekontrakt og ved skødet bæres af 
parterne hver med halvdelen, medens sælgeren alene bekoster parcel
lens udstykning og befrielse for pantegæld, og køberen alene bekos-r 
ter panteobligationen til sælgerne.
På tro og love opgiver vi værdien af den faste ejendom til 35.ooo 
kr. og det medfulgte løsøre til 75oo kr.

Jeg J.Kjærholm-Nielsen tiltræder herved som køber nærværende kon
trakt, som jeg forpligter mig til skadesløst at opfylde.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast.

p.t. Østervraa den 2'febr. 1925.
Som sælger: Som køber:

P.B.V. J.Kjærholm-Nielsen
P.C.Christensen H.Chr. Thingbak

Til vitterlighed:
Astrid Højbjerre J.A. Bo

Det tilføjes, at køberen og efterfølgende ejere af den solgte ejen
dom er pligtig til i lo år fra ll'juni d.å. vederlagsfrit at stille 
fornøden staldplads til lo spand heste til rådighed for sælgerne og 
fremtidige ejere af stamejgndommen Øster Vraa Hotel, i hvilken an
ledning skødet tillige vil være at tinglæse som servitutstiftende 
på den herved solgte ejendom.

P.C.Christensen H.Chr. Thingbak J.Kjærholm-Nielsen

SKØDE.

Den solgte ejendom er nu udstykket og er herefter betegnet og skyld
sat således:

Matr.nr.Aar Vraa, hartkorn 2 alb.
- Aas - - o -

Da den akkorderede købesum A2.5oo kr. nu på kontraktmæssig måde 
er berigtiget, og de vedtagne vilkår iøvrigt er opfyldte, så skø
der og endelig overdrager vi herved til køberen

Købmand J.Kjærholm-Nielsen
den fornævnte ejendom, der således med bygninger, tilliggende og 
tilbehør som foran beskrevet fra nu af skal tilhøre ham som hans 
rette og lovlige ejendom, med de samme herligheder og rettigheder, 
byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har til os og hjemler 
vi ham det solgte på lovlig måde i overensstemmelse med kontrakten.

p.t.Sæby den 17 august 1925.

For Andelsselskabet Østervraa Afholdshotel.
P.C.Christensen H. Thingbak
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Andelsselskabet fik som alle andre forretninger alvorlige økono
miske problemer under krisen i 3overne. Gang på gang måtte medlem
merne dække det løbende underskud og det i en tid hvor der ikke var 
noget at undvære. I enkelte tilfælde måtte der rejses inkassosag 
for at inddrive selskabets tilgodehavende hos enkelte medlemmer.
Gentagne forsøg på at sælge afholdshotellet mislykkedes og til sidst 
kastede afholdsfolkene alle idealler og principper overbord og søg
te om spiritusbevillling, for om så lettere at kunde sælge, men og
så dette mislykkedes og først den 22 juli 1941 lykkedes at sælge 
til Carl Sørensen fra Sæsing for 37.ooo kr. Men også her var der 
problemer, for hottellet forpagtet ud til Niels Larsen Nielsen, der 
forlangte 4.ooo kr. i afståelse. Tingene faldt dog på plads og den 
4 marts 1942 kunde der udstedes skøde til Carl Sørensen. Der blev 
et lille overskud på 1127 kr., hvoraf selskabets 15 medlemmer fik 
7o kr. hver og restbeløbet 77 kr. hensattes til mulig efterkrav.
Carl Sørensen solgte den 3 december 1942 til Oda Thomsen, der den 
3 december 1946 solgte til N.K.Jensen Nødgård, der den 3o marts 
1963 solgte til BP-01iekompagni, der agtede at opføre en benzinsta
tion på stedet. Dette blev nægtet af sognerådet og i stedet for 
overtog Torslev kommune afholdshotelét og solgte den 14 januar 1966 
til Karlo Winther Hansen for 60.000 kr.
Ejendommen havde da stået tom et stykke tid, men Karlo Winther Han
sen gennemrestaurerede bygningerne og fik endelig en spiritustilla
delse halet hjem og solgte den 1 november 1966 til Bent Andersen 
for 300.000 kr.
Bent Andersen drev kroen stærkt frem og solgte den 1 juni 197o til 
Uagn Jørgensen for 49o.ooo kr. og overtog derefter Smedegården i 
Lyngså.
tyagn Jørgensen solgte i 1971 til Knud og Inge Doris Kristensen for 
850.000 kr. I 1974 overtog hr. og fru Bertoui til en forlydende 
pris af ca. 1,3 millioner, men gik fallit og kaffefirmaet L.H.Mor
tensen, Vejle overtog ved tvangsauktion for 545.92o kr. og solgte 
til Ole og Grethe Albertsen & Ester og Johs.Hingeberg for 725.ooo 
kr., der i 1978 solgte til Peter Christensen og Poul Ware, Heden
sted for 1.1 million, der også gik fallit og Grethe og Ole Albert
sen overtog ejendommen som brugelig pant i ca. 1 måned og Gurli 
og Carl E.Christensen købte da, men gik fallit og S®by Sparekasse 
overtog og solgte den 25 november 1981 til Sonja Nielsen.



H jørråntøve j~438~.

matr.nr.4g 4L
Skrædder Chr.Christiansen købte parcellen 4L fra Mellergård 

den 9 juni 1889 og solgte den 2 april 19o3 til skrædder Peter 
Chr.Frederik Christensen fra Fjerrislev for 3.1oo kr., der måt
te havde købt parcellen 4g til. Matr.nr.4g blev den 23 april 
1896 købt fra Mellergård af smed Jens Martin Larsen.

Peter Chr.Frederik Christensen solgte den 24 sept.1946 til 
Valdemar P.Christensen.

Jens Martin Larsen fik 14.12•19o5-5o navnebevis på Sigtenbprg 
af Alberti

Manufakturhandel 
matr.nr.4h

Pigen Karoline Jensen var ejer af ejendommen da hun den 2 
juni 1896 giftede sig med Niels Chr.Jensen, Han fik skøde på 
ejendommen den 9 juli 1896.

H,Nielsen solgte den 16 sept.1932 til Jens Jensen, der den 
25 okt.1968 solgte til Jørgen Baier Jensen.
Hjørringvej 442

H.Nielsen er muligvis den som den lo august 1899 er omtalt som 
maskinstrikker Henrik Nielsen og købte da en parcel af købm.Åbel

Købmandsforretning

matr.nr.4i

Købmand Christian Marinus Aabel købte parcellen fra Meller
gård den 21 maj 1896.

Søren Nielsen solgte den 11 okt.1941 til Mary Kristine Aabel 
f.Beeholm, der den 22 okt.1962 solgte til Elmer Risager, der den 
lo april 1964 solgte til Arne Boelskifte.
Hjørringvej 441



Sadelmager og Møbelforretning 

matr.nr.4n Vrå
Smed Niels Chr.Nielsen købte parcellen fra Mellergård den 24 

juni 1897 og efter at havde købt Damgren i Try, solgte han den 
14 juli 1898 til smed Niels Peter Hansen, Vrå for 33oo kr., der 
6 april 1899 solgte til smed Johannes Nielsen fra Skæve for 36oo 
kr.

Sørgine Madsine Nielsen købte den 21 juli 191o og solgte den 
19 febr.1914 til sadelmager Jens Andreas Olesen for 8.5oo kr. 
Apoteker Hansen havde forkøbsret på ejendommen, men frafaldt sit 
krav.

Jens Andreas Olesen solgte den 7 decb.1953 til Erhard Weesgård 
Olesen.
Hjørringvej 432

Manufakturhandel
matr.nr.4m Vrå

Arveudlægsskøde fra Daniel.Bruun til Ahsel Bruun den 19 febr.
1942.

Bagerforretning i

matr.nr.4k Vrå
Bager C.Jensen købte den 7 sept.1897, se også 9 sept.1887, den 

9 august 19oo købte han parcellen 2L sydvestlig.
Tidemand Frede Pedersen solgte den 19 januar 1972 til Jens 

Lund Pedersen og Jørgen Lund Pedersen, tvangsaktion 24.4.1981. 
Elicabeth Christensen 3.9.1981.

N.B. Købm.Aabel købte gtatr.nr.4k 4p af bager C.Jensen den 14.11 
19o7-3o



Matr.nr.4o Vrå

Henrik Nielsen solgte den 1 decb.l9o4 til Chr.P.Christensen, 
skifteretsatt. som adkomst for Petrine Johanne Kristine Christen
sen den 24 april 1951, der samme dag solgte til Torslev kommune.

Matr.nr.4s Vrå

Fogeudlægsskøde fra B.Chr«Pedersen til Harald éarlsen den 5 

april 1923, eksproprieret af Torslev kommune til offentlig vej 
den 16 april 1956

Kroejer Winther solgte til skomager Carl Christensen 12.1.19o5

Matr.nr.4t Vrå

H.Hansen solgte til Niels Morten Jensen den 6 august 1934, til
Anna Jensen den 9 maj 198o

Manufakturhandler Henrik Nielsen 19.1.19o5

Matr.nr.4u

Jørgen Baier Jensen solgte den 15 novb. 1974 til Jens Olesen, 
der den 3o maj 198o solgte til Bent Olesen



Vester Søndergård 
matr.nr.5 Vrå

Vester Søndergård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn 
til 2 td. 5 skp. o fjk. 1-? alb. Desuden hørte parcellen 31i Vrå 
og matr.nr. 17 Tidemansholm til gården.

Jens Christian Andersen, der var gift med Ane Marie Christens
datter, ejede gården før midten af forrige århundre og mageskifte 
med Ole Christian Christensen, Vester Nordenbæk - men hvornår er 
usikkert.

Ole Christian Christensen fik krobevilling, men hvornår er og
så usikkert. Gården blev derefter omtalt som Vrå Kro. Ole Chr. 
Christensen og hans hustru Ane Cathrine Nielsdatter oprettede te
stamente den 15 juni 1875, se 2o.7.1882-6. Han døde den 16 decb. 
188o og enken solgte den 2o juli 1882 parcellen 5b fra til opret
telse af ejendommen Bakkelund. Hun solgte gården til sønnen Ema
nuel Olesen den 11 ;januar 1883 for 12.ooo kr. Emanuel hiavde Tho
mas Nielsen, Rysholt som kurator. Ane Cathrine Nielsdatter døde 
den 15 novb.1883.

Emanuel Olesen købte den 4 sept.1884 parcellen 4f og flyttede 
krobevillingen til en ny bygning han opførte der, se Øster Vrå 
Kro, og foretog en del udstykning i 19o2. Han mageskiftede noget 
den 14.1.19o4 med V.Nordenbæk. Han byggede så vidt det kan skøn
nes, noget på gården, for den lo novb.l9o5 blev der gjordt udlæg
og da var der foruden 16 køer, 5 heste bla. 6 stk. planker, 6
tylter brædder, 3ooo tagspåner m.m.

Emanuel Olesen mageskifte den 26
9.11.1905-25

juni 19o6 med Carl Chr.Carl
sen, Øster Vrå, der den 24 april 19o7 solgte til Jens Christen
sen Frost for 2o.ooo kr. Der medfulgte 3 heste, 12 køer, 2 kvier 
og 2 kalve.

Jens Christensen Frost solgte den 13 januar 1916 til Jens Chr. 
Andreasen fra Kolbro mølle, der den solgte til søn
nen Svend Ole Andreasen, der den 12 juli 1965 solgte til Torslev 
kommune.

Ole Christensen bortlejer et stykke jord den 27 marts 1865

Emanuel Olesen født den 4.7.1857, søn af kromand Ole Christensen



Bakkelund 
matr.nr.5b Vrå

c Enken Ane Catrine Nielsdatter, Vester Søndergård solgte den 
2o juli 1882 parcellen til Lars Christen Nielsen for 12oo kr., 
der senere solgte til Niels Chr.Pedersen, for hvem ejendommen gik 
til tvangsaktion og her den 2o juli 1911 købt af Niels Thomsen 
fra Tranholm for 7.4oo kr. Han solgte den 25 april 1918 til Jens 

Alfred Bakholm, Ø.V. for 15.8oo kr. og og købte derefter Kolbro- 
bakken af Bakholm. Navnet Bakkelund blev tinglyst som deklaration 
den 5 okt.1915.

Jens Alfred Bakholm solgte den 24 okt.1918 til Morten Peter 
Nielsen fra Sørup. Løsøret bestod bla. af 2 heste, 7 kreaturer, 
2 læs hø, 2o traver rug og 3o traver vårsæd.

Morten Peter Nielsen solgte den 9 juli 1956 til Elman Nielsen. 
Hjørringvej 521

Øster Agdrup
matr.nr.5f 5g Vrå

Ejendommen Øster Agdrup er oprettet i 19o5 og så vidt det kan 
skønnes, af Chr.Wilhelm Dunker, der dog ikke havde heldet med sig 
og ejendommen gik til tvangsaktion. Her købte sagfører Riber, Sæ
by, der den 7 juli 191o transporterede retten til skødet til Jo
hannes Christensen, Langmose, der den 2 maj 1918 solgte til Tho
mas Peter Larsen for lo.ooo kr.

Alfred Christensen solgte den 23 novb.1942 til Albert Møller 
Christensen, der den 24 april 1953 solgte til Eluf Ingemann Chri
stensen, der den 7 april 1959 solgte til Søren Mark.
Hjørringvej 517

5f 3.2ol8 m^
5g 3.1795 ”



Møllehuset 
matr.nr.5h Urå

Peter Chr.Christensen købte stedet den 21 novb.l9o7 og mage
skiftede den 23 april 19o8 med Peder Chr.Pedersen fra Mejling.

Aktionsskøde fra J.J.Pedersen til Niels Chr.Højbjerre den 16 
marts 1935. Adkomst for Ingeborg Marie Højbjerre den 12 januar 
1953, der den 15 febr.1955 solgte til Chr.Møller.

træhandler P. Chr. Christ ensen, løsøre 13. lo. 1921-1879 $

Maskinhandel
matr.nr.5c Vrå

Kristine M.Clausen solgte til Marie Clausen den 8 febr.1933, 
der den 23 april 1968 solgte til Hartmann Skov.
Vrængmosevej 8

Missionshus
matr.nr.5p Vrå

Gavebrev fra Jens Chr.Andreasen, Vester Søndergård den 5 novb.
1925.



ØSTER SØNDERGÅRD

matr.nr.6 Vrå

Øster Søndergård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn 

til 3 td. 1 skp. o fjk. 1 1/4 alb. og gammel skatten var 25 rd. 
33 sk.

Jens Pedersen, der også blev kaldt Jens Søndergård købte går
den den 23 januar 1826, skødet blev tinglyst den 16 marts s.å. 
Den 26 febr,1857 købte han gårdens konge-og kirketiende. Han var 
også ejer af parcellerne 29 og 19b, samt havde andel i 33. Jens 
Pedersen og hans hustru Maren Jensdatter havde ingen børn, eller 
livsarvinger. De solgte den 24 sept.1868 til Jens Christian Niel 

sen for 2ooo rd. Der medfulgte 5 heste, 7 køer, 7 stk. ungkvæg, 
2o får og lam, 6 vogne, 3 plove, 3 harver og iøvrigt alt i hånd
redskaber.

Jens Pedersen og hans hustru gik derefter på aftægt i gårdens 
Våningshus(stuehus), men såfremt de ikke finder den tilpas der 
skal køberen opføre et 18 alen langt aftægtshus til dem, der til 
falder ham efter deres død. Jens Pedersen døde først og efter 
Maren Jensdatters død arvede børnene i Mellergård i Vrå dem. Det 
var bla. Marie Caroline Olsen, der i 1866 var bleven gift med 
lærer Christen Nielsen, Skoven skole.

Jens Chr.Nielsen begyndte at sælge byggegrunde i 189o, såle
des parcellen 6b til brøndgraver Anton Pedersen den 17 april 
189o for 8oo kr. og 6c til landpost Chr.Martinus Johansen og i 
1894 solgte han gården til Martin Jensen fh.Sønder Håsen i Tårs 
sogn for 16«ooo kr«, men døde inden skødet blev udfærdiget. En
ken Ane Johanne Larsen berigtigede handlen den 28 juni 1894 og 
købte derefter et hus på matr.nr,6c af ovenvævnete landpost.

Martin Jensen solgte den 7 juli 19o4 til Christian Jensen 
fra Bagterp for 2o.ooo kr., der den 2o febr,19o6 solgte til Chri 
sten Jensen, der den 12 decb, 1912 solgte til Ole Christian Høj- 
bjerre for 31.ooo kr., der den 9 febr.1914 solgte til Frederik 
Olesen fra Iskov for 32,ooo kr. og købte derefter Lundergård og 
senere Snedkergården i Hørby.

Frederik Olesen solgte den 9 sept.1915 til Ole Chr.Olesen fra 

stidsholt for 4o.ooo kr., der den 15 novb.1917 solgte til Jens 
Alfred Bakholm og hotelejer Elias Christensen, Ø.Vrå for 44.5oo 
kr., der den 13 decb.1917 solgte til Christen Laurits Martin 
Thomsen, hidtil Råholt for 5o.ooo kr.

Sofus Thomsen købte i 1939, da 38 tdl. og solgte den 17 febr.1964 

til Torslev kommune.

6a 1665 m2 Ove Kristensen 4 novb.1968 nu Aps.

/? /



matr.nr.6b
Brøndgraver Anton Pedersen købte parcellen fra 0.Søndergård 

den 17 april 189o. Efter hans død fik enken adkomst lyst den 
7 juli 1898. Hun hed Kathrine Pedersen og solgte den 6 juli 
19o5 til Niels Chr.Marinus Pedersen.

6b er udgået og hører under 4a 

matr.nr.6c Landpost Christian Martinus Johansen købte parcellen
fra 0.Søndergård den 17.4.189o og solgte den 28 juni 1894 til en 
ken Ane Johanne Larsen fra Søndergård.

r

6c er udgået og hører under 3j 

ipatr.nr.6d Carl Thomsen købte den 9.1.19o2 og solgte den 14.4. 
19o4 til Niels Christian Marinus Pedersen for 55oo kr., der den 
8 marts 19o6 solgte til Thomas P.Pedersen, der den 1 juli 19o9 
solgte til Anders Peter Frederiksen fra Nr.Gyden mark for 12oo 
kr«, der den 14 decb.1911 solgte til Søren Peter Nielsen, Nør
gård for 165o kr., til forening med 11b mfl.?

Jensine Nielsen solgte den lo febr.1927 til Jens Peter Nielse 
og Marie Kirstine Nielsen. Den første blev eneejer den 11 febr. 
1942 og solgte den 7 maj 1975 til Anker Jensen og Vagn Olesen, 
der den 14 decb.1983 solgte til Knud Agerdal. Palle Agerdal 

købte den 17 august 1984.

Hjørringvej 516

Matr.nr.6g
K.M.Jensen solgte den 27 juli 1937 éi£r5ørgen Christensen, 

adkomst ved skifteatt. til Jenny M.Christensen, adkomst til 
Jørgen Christensen og 11 andre den 9 novb.1975, s.d. til Knud 

Arne Jensen.
64o m2



Sønder Hejseltlund 

matr.nr.7c Vrå mfl.
Sønder Hejseltlund blev efter udstykningen fra den før midten 

af forrige århundre helt udstykkede gård matr.nr.7 i Vrå by, sat 
i hartkorn til 5 skp. 3 fjk. 2 7 alb. og gi. skatten var 7 rd. 51 
sk., desuden hørte engparcellen 12? med hartkorn l-o-l^.

Den 39 érige enke i Srd.Hejseltlund Mette Cathrine Andersdatt 
blev den 24 novb,1846 gift med den 25 år gi. Bertel Chr.Andersen 
der fik skøde på ejendommen den 15 juli 1848, skødet dog først 
tinglyst den 15 novb.1851. Efter Mette Cathrine Andersdatters 
død, giftede han sig den 27 decb.1853 med Ane Marie Andersdatter 
Han solgte den 9 januar 1873 til Niels Chr.Nielsen, der den 9 ju 
li 1874 solgte til Inger Marie Pedersen for 315o rd., der solgte 
videre til Frederik Christensen, efter hvis død enken Johanne Ka 
trine Jensdatter fik adkomst til ejendommen den 11 januar 1877 
og solgte den 17 juli 1879 til Jens Peter Larsen fra 0.Nordenbæk 
der den 29 juli 1884 solgte til enken Ane Petra Larsen fra Tran- 
get i Tårs sogn for 5ooo kr.

Ane Petra Larsen solgte den 7 januar 1891 til Simon Christen
sen, der den 11 april 19o7 solgte til Niels Chr.Nielsen fra Röt’ 

sendal for 8ooo kr., der senere tog Hejslet som efternavn, se 1 

marts 1917, var der stadig i 1945, da 2o tdl., soigte den 2o okt 

1958 til Aksel Christensen, der den 23 okt.1964 købte 7g af Åge 

Larsen 
7c 15.7751 m2

Rettelse: Simon Christensen er formentlig Christiansen

Mimosevej lo
matr.nr.7b

Haveforeningen „ Friheden ” solgte den 14 august l<l?5o til 
Thorvald Christensen og Holger Christensen, der den 17 april 
1958 solgte til Roland Tårup Carlsen, der den 28 febr.1962 
solgte til Hans Muhlig.



Narre Hejseitsiund 

matr.nr.7g
Nr.Hejseltslund blev sat i hartkorn til 4 skp. 2 fjk. 2 3/4 

alb. og gammel skatten var 6 rd. 18-? sk.
Jens Chr.Bertelsen, der var gift med Ane Pedersdatter havde 

ejendommen før midten af forrige århundre. Efter Ane Pedersdat- 
ters død som 72 årig, giftede han sig den 7 novb.1851 med enke 
Dorthea Thomasdatter fra Fjeldgårdshus, der var 55 år og han da 
61 år. Han solgte så vidt det kan skønnes til Rasmus Nielsen den 
19 sept.1861, der den 22 okt.1868 mageskifter med Thomas Chr.Niel 

sen fra Skæve, der den 9 marts 1871 solgte til Anders Chr.Peder
sen for 6oo rd«, efter hvis død enken Mette Severine Pedersen fik 
adkomst til ejendommen den 17 april 1979. Hun solgte formentlig 
til Simon Christiansen den 29 maj 1884, se 15.12.1887-54.

Simon Christiansen solgte den 23 juni 1892 til Niels Chr.Lar
sen fra Ormholt for 26oo kr.

Højlund
matr.nr.7e Vrå

Parcellen matr.nr.7e hørte til Bødkergården fra før midten af 
forrige årHundre og ejendommen Højlund blev først oprettet så v c 
vidt det kan skønne i begyndelsen af dette århundre.

Jørgen Sørensen fik adkomst til ejendommen den 6 juli 1911 og 
solgte den 19 august 1912 til representant Jens Chr,Jensen, der 
den 5 febr.1914 solgte til Jens Jensen fra Ørvad hus, der den 3 s 
sept. s.å. solgte til Alfred Østbjerg fra Høngård for I0.600 kr. 
Hvorefter ejendommen gik til tvangsaktion og overtaget af husmand 
hypotekforeningen, der solgte til Chr.Christensen, der efter at 
havde købt Hyllested solgte Højlund til Jens Chr.Christensen, Rek 
holt den lo maj 1917 for 11.5oo kr.(gl.skøde 12.lo.1914)

Poul Larsen købte i 1932, da 16 tdl. var der stadig i 1945 
Jørgen D.Jensen solgte den 8 sept. 1977 til Svend Thomsen, da kun 
2579 m2

Brøndenvej 24



T H E A S PI I N D E
matr.nr.7i mfl.Vrå

Ejendommen, der oprindelig blev kaldt Vestergårdshus,blev 
kun sat i hartkorn til 3 fjk. 1 1/4 alb. og gammel skatten var 
1 rd. 22% sk. Ejendommen havde andel i Tvistmosen matr.nr.31.

Jens Chr.Madsen købte Vestergårdshus den 31 maj 1834, skø

det tinglyst den 21 august 1834. Han mageskifter den 2o juni
1872 med Christen Christensen fra Jerslev, der den 11 sept.
1873 solgte til smed Willads Nielsen for 18oo rd., der den 8 
juli 1875 solgte til Niels Peter Nielsen fra Bajholm i Tårs 
for 5.2oo kr. Besætningen der medfulgte bestod af 1 hest, 2 
køer, 2 kalve, 3 får og 1 lam.

Niels Peter Nielsen mageskifter den 19 april 1877 med Hen
rik Chr.Sørensen, der den 4 juli 1878 solgte til Peter Chri
stian Johansen fra Jerslev, der den lo marts 1881 solgte til 
Edvard Andersen for 4ooo kr. Der medfulgte også en hedelod fra 
gården V.Søndergård.

Edvard Andersen solgte den 7 sept,189o til Chr.Peter Peder
sen, Huggerhuset og Jens Pedersen, Krogen, der den 1 novb.l89o 
solgte til Hr.Jens Voerså Asmussen, der døde den 17 sept,19oo 
og enken Emilie Magdalene Asmussen f.Christensen fik adkomst 
til ejendommen d; 1 novb.l9oo og her fremkommer navnet Theas- 
minde for første gang. Hun solgte den 12 decb.l9ol til sønnen 
Peter Chr.Vilhelm Asmussen,rder den 25 januar 19o6 solgte til 
Christen Marinus Larsen fra Store Ødegård for 5.425 kr., der 
den 19 febr.1914 købte parcellen 6L fra Højbjerg for 13oo kr. 
Ejendommen er da omtalt som Theasminde, eller Vestergårdshus.

Christen Marinus Larsen solgte den 3o okt.1954 til Hans Nør
gård Hansen, der den 17 okt.1958 solgte til Børge Nielsen, der 
den 22 august 1964 solgte til Peter Hansen.



Højbjerg
matr.nr.7f mfl.Vrå

Jens Christian Christensen købte ejendommen den 26 juli 1832 
og den 12 maj 1853 købte han mere jord til. Efter hans død solg
te enken Ane Olesdatter parcellen 7n til Jens Chr.Jensen,Norden
bæk den 23 febr.1888 og den 4 juli 1889 solgte hun Højbjerg til 
Jens Chr.Pedersen, der købte jord til den 23 juli 19o3 og igen 
den 5 juli 19o6.

Jens Chr.Pedersen døde den 13 august 1911 og enken Marie Pe
dersen f.Jensen solgte den 11 april 1912 til Thomas Chr.Peter 
Pedersen fra Lendum for 2o.6oo kr. Der var 8 børn i ægteskabet.

Thomas Chr.Peter Pedersen solgte den 19 febr.1914 til Niels 
Chr.Larsen, hidtil Hugdrup fælled, for 21.ooo kr. Parcellen 
matr.nr.6L der ligger øst for den over parcellen førende vej 
blev solgt til Christen Marinus Larsen, Theasminde for 13oo kr., 
men samtidig blev parcellen matr,nr.6m købt til fra Søndergård 
for 5oo kr.

Thomas Sørensen solgte den 23 juni 1941 til Viggo Sørensen 
Pilgård, der den 5 sept.1953 solgte til Alfred Christensen, der 
har købt jord til flere gang.
Højbjergvej 6
7f mfl. 29.o2o2 m2

Gydenslund
matr.nr.7x Vrå 7p ?

Navnet Gydenslund blev tinglyst på ejendommen den 28 maj 1927. 
Marinus Jensen solgte den 21 febr.1947 til Jørgen Andreasen, der 
den 29 sept.1949 solgte til Axel Christensen, der den 14 febr. 
1961 solgte til Bent Halgård, der den 21 maj 1964 solgte til Chri 
stian David, der den 22 januar 198o solgte til Chr.Christensen.

Merete Christiansen den 12 okt.1983
2348 m2



Smedeqård
matr.nr.8 Vrå

Smedegård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 td. 
2 skp. o fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 34 rd. 6o sk. Den 
frastykkede, men ikke solgte parcel 8c med 3-1 1/4 og matr.nr. 
31a 1/4 alb. hørte også til ejendommen.

Christen Pedersen købte gården så vidt det kan skønnes omkring 
182o og efter hans død solgte enken Johanne Marie Jensdatter den 
29 decb.1857, skødet tinglyst den 4 marts 1858 til sønnen Peder 
Chr.Christensen, der den 4 juli 1885 mageskifter med Michael 
Christensen fra Hvidsted, men opholdt sig i Houstrup pr.Hjørring 
da skødet blev underskreven. Gården blev da kaldt Sønder Smede
gård.

Michael Christensen mageskifter den 3o maj 1895 med Jens Han
sen Jensen Bundgård fra Svennum, se løsøre 18.6.1895-33. Bundgård 
mageskiftede den 3o april 1896 med Anders Larsen, Bjeldal. Et 
garanti dokument vedr.Vodskov-Ø.Vrå banen fra den 18.12.1913 blev 
indfriet i 1925.

Anders Larsen døde i 1931 og enken Kirsten Marie Larsen drev 
derefter gården med en søn som bestyre. Smedegård kom den 11 decb 
1948 ved arveudlægsskøde fra Johanne K.M.Svendsen og flere arvin
ger til Valdemar Larsen og Hagbart Larsen. Sidste blev eneejer 
den 12 febr.1975 og solgte til Chr.Høngård.

8a 22.8730 m2
16d 4.5740 ”



Granly
matr.8b mfl.Vrå

Peder Chr.Christensen, Smedegård solgte den 4 decb.1858, skø
det tinglyst den 17 decb.1859,parcellen matr.nr.8b til Christian 
Juul Christensen, Rækholt. Ejendommen blev i første omgang kaldt 
Smedegårdshus og sat i hartkorn til 1 skp. 2 fjk. 1 3/4 alb. og 
gammel skatten var 1 rd. 65 sk. Ejendommen havde ret til at tage 
mergel på matr.nr.8c.

Christian Juul Christensen solgte den 19 decb.1867 til Jørgen 
Christian Andersen fra Langmosehus for 3oo rd., der den lo juli 
1869 solgte til Johannes Nielsen, der den 18 marts 188o fik ret 
til overkørsel og sidekiste ved Hjørring-Sæby landevejen.

Johannes Nielsen, der var gift med Christiane Nielsdatter, 
solgte den 13 april 1885 parcellen 8d til Ole Nielsen, Vråhede 
for 6oo kr. og den 5 august 1886 solgte han ejendommen til Jør
gen Chr.Jørgensen.

Jens Chr.Jørgensen solgte den 8 marts 193o til Søren Peter Mik 
kelsen, der den 9 novb.1959 solgte til Gunnar Mikkelsen. 
Hjørringvej 513
8b 11.4283 m2
4r l.o241 ”
N.8. Der foreligger muligvis en skrivefegl et eller andet sted og 
at Jørgen Chr.Jørgensen og Jens Chr.Jørgensen er een og samme per 
son.

Hvornår navnet Granly er tillagt ejendommen er usikkert.



Sortkjær
matr.nr.8c mfl.Vrå

Peder Chr.Christensen, tidligere Smedegård, solgte den 17 sept 
1885 parcellen 8c til Lars Chr.Nielsen for 8oo kr., der den 28 ju 
li 1887 solgte til Jens Andreas Larsen fra Lendum for 7oo kr. og 
købte den lo maj 1894 ejendommen Tørholm, der har matr.nr.26 Vrå. 
Han solgte den 13 juli 1899 matr.nr.8c 26b til Jørgen Chr.Jørgen
sen, Granly for 6.9oo kr«, der den 12 decb,19ol solgte til Niels 
Chr.Sørensen fra Klarup for 7.4oo kr., der den 25 marts 19o9 ma
geskiftede med Christen Christian Marinus Jacobsen, der den 22 ■> 
juni 1916 mageskifter Jens Jensen, Bogholt i Åsted, der stadig 
var der i 1923, men senere gik ejendommen til tvangsaktion, frem
kaldt af Jysk Land Hypotekf. og købt af købm,C.M.Aabel, Ø.V., der 
solgte til Søren Ahlmann fra Ormholt for 19.ooo kr.

Ifølge tingbogen er matr.nr.8c udgået den 18 decb.1955



Østermarken

Anders Larsen, Smedegård solgte den lo april 193o parcellen 
til Christen Chr.Larsen, der opførte bygningerne. Anna Selma So
phie Larsen fik adkomst til ejendommen den 17 juni 1976 og solg
te samme dag til ,.;Poul Hansen.
Ormholtvej lo
Ir 2,8o3o m?
8e 5.8170 ”

Matr.nr.8d Vrå

Johannes Nielsen, Granly solgte parcellen 8d til Ole Nielsen, 
Vrå hede den 13 april 1885 for 6oo kr.

Vejmand Jens Peter Jensen købte den 2o juli 1911.

Svend Erik Jensen solgte den 16 april 198o til Erik Bjarne Niel
sen, noteret tvangsaktion 4.8.1981



G R Y D

matr.nr.9 Vrå

Gryd blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 3 
skp. o fjk. 2 alb. og gammel skatten var 13 rd. 64 sk.

Gryd var fæstegård under Hejselt og købt til selveje den 5 
decb.l85o af Christian Christensen, der var gift med Maren Chri 
stensdatter. Han solgte den 23 sept.1858 til sønnen Christen 
Christiansen, Parcellen 22d 1-3-2-? hørte da til ejendommen.

Christen Christiansen solgte den 22 okt.1874, skødet ting
lyst den 12 august 1875 til Niels Chr.Nielsen(Guldager ) for 
4ooo rd. Der medfulgte 1 hest, 2 køer, 3 kalve, 1 gris og 3 
får.

Niels Chr.Nielsen mageskiftede den 7 august 189o med Anton 
Sørensen, Skramhus i Hørby sogn, der den 3 decb.1891 solgte 
parcellen 9c med bygninger til Christine Jensen i Vrå for loo 
kr.+ 12 kr. i udstyknings omkostninger. Den lave pris kan for
klares ved at køberen havde haft huset i arvefæste og var som 
sådan nermest værdiløs for ejeren. Samtidig solgte han en fra 
ejendommen afsondret hedelod matr.nr.9d til Christian Peter Ni- 
colajsen fra 0.Nordenbæk for 6oo kr. og den 13 okt.1898 solgte 
han en særskildt beliggende kjærlod til købmand Christian Mari
nus Abel i Ø.Vrå for 2ooo kr., men forebeholder sig ret til at 
grave 25.ooo stk. skudtørv om året i 21 år.

Anton Sørensen solgte den 22 juli 1899 til smed Niels Peter 
Jensen og Christian Julius Gotfred Christensen, Bødkergården i 
lige sameje for 8.000 kr., der koast tid efter solgte til smed 
Johannes Nielsen, der den 16 april 19o3 solgte til Chr.Jensen 
fra Ørslev mark for lo.000 kr«

Chr.Jensen solgte den 11 febr.1915 til sønnen Anker Christia 
Jensen for 26,000 kr., der den 26 febr.1948 solgte til Christia 
Vilhelm Pedersen.

Råholtvej 5
9a 15.3830 m^



rGatr.nr.9c Vrå

Anton Sørensen, Gryd solgte den 3 decb.1891 parcellen til 
enken Christine Jensen i Vrå, med bygninger for loo kr.+ 12 
kr. i udstykningsomkostninger. Hører nu til Kringelsigholt.

Matr.nr.9f Vrå

Anton Sørensen, Gryd solgte den 13 okt.1898 en særskildt be
liggende kjærlod til købm.Christian Marinus Aabel for 2ooo kr. 
Forebeholder sig ret til at grave 25.ooo stk. skudtørv om året 
i 21 år.



KÆRET

matr.nr.lo Vrå mfl.

Kæret blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 3 
skp. o fjk. 2-j alb. og gammel skatten var 7 rd. 86^ sk.

Christen Christensen, der var gift med Boel Sophie Christens 
datter, havde så vidt det kan skønnes overtaget ejendommen om
kring 183o. Han solgte den 13 januar 1857 til Johan Peter Jen
sen. Han døde den 13 marts 1872, efterladen lo børn og enken 
Ane Catrine Christensen, der fik adkomst til ejendommen den 
4 april 1872, lyst-iden 26 juni 1873. Hun solgte den 14 febr. 
1884 til svigersønnen Jens Christian Christensen, der den 5 
april 1888 mageskifter med Niels Christian Pedersen, Rækholt, 
hvis kone Nicoline Olesen døde den 24 decb.1893. Han solgte den 
25 febr,19o9 parcellen lob til Søren Peter Pedersen, Hammer- 
holthus for 16oo kr.

Efter Niels Christian Pedersens død fik enken Mettesine Pe
dersen adkomst til ejendommen den 4 decb.1915, lyst den 16 mart 
1916. Hun solgte den lo januar 1918 til Martin Larsen fra Vrå 
Skovhus for 3o.ooo kr. Martin Larsen døde den 25 juni 1922 og 
enken Elline Vilhelmine Larsen fik adkomst til ejendommen den 
17 august 1922.

Juul Larsen solgte den 29 novb.1972 til Robert Larsen, ad
komst for Margit Larsen den 16 okt.1979, der 8 dage senere 
solgte til Anker Christensen.

^lborggårdvej 6
loa 13.6977 m
lou 3.5868 «

5ø 5.2760 n
14b

2n ^lborggård

Elline Vilhelmine Larsen solgte i 193o til Harry Larsen, en 
søn fra Lille Skærping i Hørby, der solgte til Juul Larsen.

Juul Larsen købte i 1943



Kæretshus
matr.nr.lob mfl.

Søren Peter Pedersen købte parcellen matr.nr.lob fra Kæret 
den 25 febr,19o9 for 16oo kr. og den 17 novb.l91o købte han par
cellen 2n fra Holmen, ca. 1 tdl., for 3oo kr. Han solgte den 19 
januar 1922 til landpost Vilhelm Nicolajsen for 12.6oo kr. og 
købte derefter Langmosehus.

Erik Rasmussen solgte den lo juni 1975 til Ingolf Christensen



Nørgård

matr.nr.11b mfl.Vrå

Gården Nørgård er opstået ved sammenkøb af mange forskellige 
parceller over en længere årrække.

Niels Chr.Nielsen købte den 3 marts 1887 parcellen 11b fra 
den nu helt udstykkede gård Øster Nordenbæk. Han solgte den 23 
januar 189o til Christian Peter Nicolajsen fra Ugilt for 16oo 
kr., der den 11 sept,1895 solgte til Carl Frederik Helberg fra 
Flade for 37oo kr., der den 7 januar 1897 solgte til Søren Pe
ter Nielsen, der den 12 januar 19o5 købte matr.nr.27 i Vrå og 
2k Alborggård den 1 sept.l91o, 6d den 14 decb.1911 for 165o kr. 
og den 7 decb.1916 købte han ejendommen matr.nr.9d Grydshøj 
for ll.ooo kr.
Grydshøj, eller Grydshøjhus.

Anton Sørensen, Gryd solgte ddn 3 decb.1891 en fra ejendom
men afsondret hedelod til Christian Peter Nocolajsen fra 0.Nor
denbæk for 6oo kr., matr.nr.9d, der den 29 juni 1893 solgte til 
Christen Jensen, der den 14 juli 1898 solgte tilbage til land
post Chr.Peter Nicolajsen, Tranholmhus for 335o kr., der den 28 
april 19o4 solgte til Niels Chr.Nicolajsen, ejendommen blev nu 
tilsyneladen kaldt Gothåb. Han solgte den 7 marts 19o7 til Tho
mas Peter Thomsen, Ø.V. for 9.5oo kr. og købte Kringelsigholt, 
se løsøre 25.6.19o8-65

Ejendommen blev herefter ved tvangsaktion overtaget af hus- 
mændenes hypotekforening, der transporterede skødet til foder
mester i Gjersholt, Karl Martinus Nielsensen, der fik skødet 
tinglyst den 11 novb.l9o9 og solgte den 21 april 191o til re
presentant Jens Chr.^ensen fra Volstrup, der den 28 juli s.å. 

solgte til, eller mageskiftede med Frederik Martin Sørensen 
Lundholm, Bødkergården. Herefter tvangsaktion den 18 decb.1911, 
hvor Kristian Peter Larsen fra Volstrup overtog for 8.000 kr. 
der fik skødet tinglyst den 7 novb.1912 og solgte den 7 decb. 
1916 til Søren Peter Nielsen, Nørgård, efter hvis død enken 
Jensine Nielsen den lo febr.1927 solgte til sønnen Jens Peter 
Nielsen og datteren Marie Kirstine Nielsen for 43.4oo kr.

Jens Peter Nielsen blev tilsyneladen senere eneejer og solg- 
den 3 decb.1948 til Karl Larsen.
Nørgårdvej 4
11b
27

6d
9d
9c
2k



Øster Nordenbæk
matr.nr.il Vrå

Øster Nordenbæk blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til
1 td. 1 skp. 1 fjk. 1 1/4 alb. og gammel skatten var 9 rd. 65 sk. 

Hans Chr.Nielsen, der var gift med Dorthe Jensdatter havde går 
den før midten af forrige århundre. Efter hans død overtog svi
gersønnen Christen Nielsen gården, der i værdi blev sat til 149o 
rd. Skødet blev udstedt den 29 januar 1874.

Christen Nielsen, der var gift med Johanne Kathrine Hansdatter 
solgte den lo juli 1879 til Carl Christensen, der den 23 april 
1885 solgte til Christian Jacobsen fra Flauenskjold for 9ooo kr.

Efter Christian Jacobsens død fik enken Kristine Jensen ad
komst til gården den 22 decb.1887. Hun blev senere gift med Jens 
Jørgen Jensen, der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst den 
3 sept.1896 og er formentlig ham der tog navneforandring til Jens 
Nordenbæk og var stadig ejer af gården i 1925 og senere.

Øster Nordenbæk er nu helt udstykket og Christian Jensen solg- 
den 15 januar 1975 matr.nr.11a til Øster Vrå Frysebox og der var

2
da kun 235o m tilbage.

Rettelse: Christen Nielsen solgte den 25.1,1877 til Jens Peter 
Larsen, der den 7 juli 1879 solgte til Carl Christensen fra Srd. 
Hejseltlund for 77oo kr.

matr.nr.il


Vester Nordenbæk
matr.nr.12 Vrå

Vester Nordenbæk blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 
1 td. 3 skp. 3 fjk. 2 alb. og gl. skatten var 13 rd. 43? sk.

Vester Nordenbæk var så vidt det kan skønnes fæstegård under 
Hejselt, i modsætning til de fleste andre gårde i Vrå, der var 
fæstegårde under Ormholt, og blev købt til selveje af Ole Chr. 
Christensen omkring 1845.

Ole Chr.Christensen solgte til Jens Andersen, der solgte til 
sønnen Anders Christian Jensen den 26 april 1877, der mageskif
ter med Niels Peter Jensen, Skoven i Ugilt sogn, der fik skødet 
tinglyst den 7 decb.1885 og solgte den 17 decb. s.å. til Jens 
Chr.Jensen fra Fæbroen for 13.9oo kr., der medfulgte 4 heste, 5 
køer, 3 kvier, 2 kalve, 5 får og 5 grise. Der forelå et arve
fæstebrev på et stykke mosejord fra gården Gjerdsholt udstedt 
den 5 decb.l8o8, lyst den 11 decb.1816 til Anders Pedersen, V. 
Nordenbæk. Der var da allerede solgt nogle parceller fra.

Jens Chr.Jensen solgte den 28 febr.l9ol til Thomas Peter Pe
dersen, der den 13 juni 19o3 solgte til Johan Vilhelm Jensen 
fra Karmisholt for 15.6oo kr., der den 2 august 19o6 solgte til 
Sophus Johannes Voss fra Overskoven for I8.000 kr., der den 1 
august 1918 solgte til Arnold Carlsen, Mellergård og hotelejer 
C.E.Christensen, Ø.V. for 45.000 kr. Gården blev herefter ud
stykket og matr.nr.12a er helt udgået af tingbogen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Baptistkirken 
matr.nr.12g

Hotelejer C.E.Christensen og Arnold Carlsen, Mellergård solgte 
23 januar 1919 og 5 april 1924 til Sæby Baptistmenighed, der den 
29 januar 1951 solgte til Øster Vrå Baptistmenighed.
N.B. 1/6 bankhæftel se uden aktieret forrentes tilsyneladen stadig



Holægård
matr.nr.12f mfl.

Jens Chr.Jensen, Vester Nordenbæk solgte den 13 febr.1896 par
cellerne matr.nr.12e 12f 31i til postkontrahent Frederik Martin 
Sørensen, der den 9 januar 19o2 mageskiftede med Chr.Julius Got
fred Christensen, der den 5 marts 19o3 solgte til Christian An
dreasen for 8.5oo kr.

Christian Andreasen solgte parcellen 12e fra i 19o6, men 
den 24 april 19o8 gik ejendommen til tvangsaktion og her købt af 
købm. Aabel, der den 25 marts 19o9-34 solgte til Rigmor Jørgensen 
f.Geismar, tidligere Faurholt i Hørby, som særeje.

Rigmor Jørgensen f. Geismar mageskiftede den 12 januar 1911 
med Frederik Jensen Kanstrup, Højbjerg i Tårs. Værdien af Holm
gård var sat til 2o.25o kr. og Højbjerg til 31.ooo kr.

Frederik Jensen Kanstrup solgte den 18 januar 1917 til Jacob 
Peter Vilhelm Jacobsen, der var bygmester og udstykke formentlig 
noget, men i 1945 var der stadig 18 tønde land til ejendommen.

Han solgte den 21 april 1949 til Åge Villiam Jacobsen, der den 
15 sept.1983 solgte til Knud Thomsen. Irma Thomsen solgte den 9 
febr.1984 til Poul Erik Frederiksen, der den 7 august 1984 solgte 
til Jette Noes Nielsen og Carsten E.Nielsen.
12f er nu et jordløst hus.
Frederik Jensen Kanstrup solgte muligvis til Jens Jensen, der så 
solgte til Jacob Peter Vilhelm Jacobsen.

lYlatr.nr.!2e

Christian Andreasen, Holmgård solgte den 2 august 19o6 til 
bagermester Frederik Cortz for 6ooo kr.

Jens Olesen købte den 2 febr.1968 og fra den 9 juni 1982 var 
Øster Vrå Tømmerhandel Aps. ejer. Parcellen 12ø hører under.



Matr.nr.12c Vrå
Landpost Jens Chr«Nielsen købte den 16 juni 1887, efter hvis 

død enken Karen Marie Christensen fik adkomst den 16 januar 189o. 
Ejendommen var sat i hartkorn til 1 1/4 alb. og gammel skatten 
var 23 øre.

E« A.R.Christensen solgte den 21 marts 1918 til Jens Holger 
Lyhne Sørensen. Martha Hansine Kristine Lyhne Sørensen fik ad
komst til ejendommen den 17 decb.1968 og solgte samme dag til 
Hans Peter Jensen, der den 18 april 1969 solgte til Svend Åge 
Christensen.
12c 1.567o m2

Matr.nr.12b Vrå

Thomas Larsen købte den 11 juli 1872. Anders Jensen, Høngård 
solgte den 25 januar 19o6 til træhandler Chr.Christensen for 
33oo kr.

12b udgået den 17.5.1939



ftlatr.nr.12d mfl.Vrå

Smed Niels Peter Jensen købte 12d den 18 april 1895, skødet 
tinglyst den 13 febr.1896 og den 28 novb.1895 købte han parcellen 
14b til for 5o kr., uden hartkorn og 1 øre i gi.skat.

Chr.Peter Nicolajsen købte den 3o januar 19o2 og den 16 febr. 
19o5 købte han parcellen 12k til.

Niels Chr.Nicolajsen, Holmen købte den 11 maj 1916 og solgte 
den 11 april 1918 til grd. Peter Olsen, Falden for 6.2oo kr. f der 

den 3o okt.1924 solgte til Axel Nielsen, skifteretsadkomst for 
Bendine Nielsen den 29 novb.1967, der samme dag solgte til Kaj 
Bruun Nielsen, der den 8 decb.1982 solgte til Ingelis Lindhardt 
Villy Sørensen overtog den 29 febr.1984.
Hjørringvej 438
12d 645 m2

12g 12i 12bf udlæg med pris 13.9.1923-1831



Nørre Gyden, eller Vestergård

matr.nr.13 Vrå mfl.

Nørre Gyden bleu efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 
skp. o fjk. 2-^ alb. og gl, skatten var 5 rd. 43 sk. Allerede på 
et tidligt tidspunkt hørte parcellerne 7e Vrå 3-1, 12 vestlig 
l-o-o, 23 sydvestlig 1-2 1/4 til Nørre Gyden.

Christen Christensen købte Nr.Gyden den 12 decb.1831. Efter
hans død fik enken Dorthea Andersdatter adkomst til ejendommen 
den 23 novb.1835. Der var 5 børn i ægteskabet. Ved skiftesam
lingen var vurderingsmand og sognefoged Christen Nielsen, Vrå
gård skifterettens vidne.

Dorthea Andersdatter gifter sig senere med Peder Hansen, der 
dog først fik skøde på ejendommen den 11 juni 1857 og solgte den 
8 april 1869 til stedsønnen Christen Christensen, der var lo år 
gammel da faderen døde, for 15o rd.+ aftægt til sælgeren og hans 
hustru, der blev kapitalliseret til 546 rd. 29 sk. De andre sø
skende gav fuldstændig afkald på arv efter moderen.

Christen Christensen solgte den 29 januar 188o til Jens Chri
stensen fra Klatrup for 5.292 kr., der den 7 juni 19oo mageskif
tede med Hans Peter Pedersen fra Høgsted, der den 2o marts 19o2 
solgte til staldforpagter Ole Jensen for 9ooo kr., der i 19o7 
opførte nye bygninger og kaldte ejendommen Vestergård. Det er ik
ke usansynlig at ejendommen tidligere har ligget længere imod 
øst, eventuelt i Vrå by. Ole Jensen købte den 28 juni 19o7 par
cellen 7m af C.C.tarlsen for 6.000 kr. og solgte efterhånden 
mange byggegrunde i Ø.Vrå, se 11 marts og 5 august 1915.

Ole Jensens søn Henry Bak Jensen overtog gården i 1945 og ef
ter hans død kom gården
okt.1951. Vestergård er

ved skifte til
på 36.4929 m2

Else Kristensen den 15 
eller ca. 64 tønder land.



Villa „ Vest » 
matr.nr.13k Vrå

Ole Jensen, Vestergård solgte 6, eller 16 januar 19o8 parcel
len 13k til snedker L.Andersen for 5o øre pr, kvr. alen, der blev 
til 6o5 kr. Grunden måtte havde været lidt større en først anta
get, for det blev bemærket at skødet skulle stemples med yderli
gere 5 øre.

L.Andersen solgte den 21 januar 19o9 til murer Jens Pedersen, 
Kallehave for 7.4oo kr., der medfulgte lo grønmalede bænke med 
rygstød og 9 bænke uden rygstød. Der blev da udstedt en pante- 
oblication til Pster Vrå afholdsforening.

Jens Pedersen solgte den 3o okt.1913-1369 til Arnold Carlsen, 
Hammerholt for 11.ooo kr. Da var der tale om både matrikel nr.l3k 
og 13L. Det var nermest et mageskifte for Jens Pedersen købte sam 
tidig ca. 15 tønder land af Carlsen.

Senere var Peder Christensen af Stidsholt ejer, men fra hvor
når er usikkert, han fik skødet tinglyst den 23 sept.1926 og ma
geskiftede samme dag med Lars Marinus Sørensen, Snedkerholt 2c 
Gjerdsholt og da var det kun matr.nr.13k

Villa Vest blev en del forsømt medens Hesthaven ejede den. Hol 
ger Pedersen købte engang først i 7o serne og efter at havde re
staureret en del på stedet,solgte han til Sally Nielsen, der solg 
te tilbage til Holger Pedersen og efter enu et ejerskifte gik 
ejendommen til tvangsaktion den 19 decb.l98o, Bocaj A/S købte 

den 26 febr.1982, der samme dag solgte til Doris Jensen Larsen, 
igen tvangsaktion den 14 juni 1983 og her købt af Bjarne Højer 
Jørgensen og Chr.Jørgensen, den første blev eneejer den 8 okt. 
1984.



Postkontor 
matr.nr.13c Vrå

Jens Christensen, Nørre Gyden(nu Vestergård) solgte den 12 ja
nuar 1893 parcellen 13è til postexpiditør Christen Poulsen Madsen 
for 15oo kr. se deklaration lo august 1893-15, må være kontor og 
bolig. Postkontoret havde tidligere været i øster ende af Kroen, 
se denne.

Chr,Jensen solgte den 3 april 1945 til Thomas Nielsen, der den 
6 april 1949 solgte til Jens M.Jensen, der den 18 august 1955 
solgte til Ejner Andersen, der den 5 august 1961 solgte til Asger 
Larsen, der den 2o april 1963 solgte til Inger Tronshave, der den 
5 maj 1964 solgte til Verner Thomsen, der den 3 marts 197o solgte 
til Finn Hejslet.
13c 981 m2

3au Chr.Poulsen Madsen, postmester 18.12.1913-1722

Matr.nr.13b Vrå

Søren Peter Nielsen købte den 9 okt.l89o og solgte den 21 febr 
1895 til Niels Chr.Nielsen, Kolbroputtenshus for 18oo kr.

Elmann Nielsen solgte til Aron Peter Pedersen den 5 decb.1946, 
der den 7 marts 1955 solgte til Niels Nielsen, der den 19 sept. 
1959 solgte til August Christensen, skifterets adkomst til Svend 
5ge Christensen og 3 andre den 21 juli 1969, der s.d. solgte til 
Astrid Pedersen, der den 5 decb.l98o solgte til Thorkild Mølholt 
Pedersen og Charlotte Mølholt Pedersen, notr. tvangsaktion 9.8.1'1 
1983.
13b 387 m2



Hjørrinqvej 455 

matr.nr.13d Vrå
Landpost Chr.Marinus Johansen købte parcellen 13d fra Nørre 

Gyden den 31 januar 1895 for 25 øre pr. kvr. alen.
Oline Johansen solgte den 8 okt.1943 til Jens Albert Larsen, 

der den 14 april 1955 solgte til Verner Thomsen, der den 1 sept. 
1964 solgte til Hedvig Jensen.
13d 8o3 m2
13af 36o "

Hjørrinqvej 466
matr.nr.13e Vrå

Landpost Edvard Andersen købte parcellen 13e fra Nørre Gyden 

den 6 april 1896.
Marie Pedersen solgte den 11 novb.l94o til Thorvald Christian

sen, der den 1 novb.1955 solgte til Peder Næsby, der den 12 febr. 
198o solgte til Johannes Knudsen

Hjørrinqvej 468
matr.nr.13h Vrå

Christen Julius Jespersen købte parcellen 13h fra Nørre Gyden 
den 4 august 1898 for 5o øre pr. kvr.alen og solgte den 15 marts 
19oo til Anders Chr.Nielsen og Jens Peter Nielsen for 2o75 kr.

Chr.Thomsen og L.Chr.Nielsen solgte den 31 august 1922 til 
Hans Chr.Nielsen, der den 8 august 1949 solgte til Gustav Peder
sen, der den 15 sept.1952 solgte til Kaj Vilhelm Andersen, der 
den 1 okt.1958 solgte til Peter Løgtved. Adkomst til Thora K. 
Løgtved den 23 marts 1981, der den 3 april samme år solgte til 
Preben Jensen.
13h 9o6 m2

O



Matr.nr.13L Vrå
Aksel Risborg solgte den 11 maj 1944 til Christen P.Thomsen, 

skifterets adkomst til Emma Nicoline Thomsen den 22 august 1947, 
der den 24 sept.1951 solgte til Jens Bånd, exproprieret af Tor
slev kommune den 13 april 1955, der benyttede det meste til vej 
og solgte den 19 febr.l97o resten til Thårup Carlsen, der den 3 
okt.1975 solgte til Roland Carlsen.
13L 482 m2

Beqonievej 5
matr.nr.13m Vrå

Enken Maren Sofie Jensens arvinger, reprensenteret ved station 
bud H.D.Thomsen, København, solgte den lo april 1924-65 til Mari
nus Poulsen fra Thorshøj for 6,25o kr. Navnet : Villa Vesta: ting 
lyst den lo april 1924.

M.Pedersen solgte den 27 januar 1937 til Ejmann Theodor Niel
sen. Adkomst ved skifteatt. til Sine Dahlmoes og 5 andre den 18 
okt.1978, der samme dag solgte til Ernst Jensen.
13m 454 m2



Sønder Gyden 
matr.nr.14 Vrå

Sønder Gyden blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 
5 skp. 3 fjk. 2 alb. og gi.skatten var 5 rd. 43 sk., men alle
rede omkring midten af forrige århundre hørte parcellerne 7b 

Vrå, 13 vesti. og 22 sydvestlig med.
Jens Christensen, der var gift med Plette Marie Madsdatter 

ejede gården før midten af forrige århundre og det var forment
lig ham der den 21 febr.1861 solgte til Frederik Pedersen, der 
den 1 august 1867 solgte til Lars Christian Christensen fra h 
Snevre, der den 2o juni 1872 solgte til Niels Jensen for 25oo 
kr., der den 6 juli 1882 solgte til Lars Peter Pedersen, der 
døde den 27 marts 1884 og enken Karen Marie Nielsen solgte den 
21 august 1884 til smed Niels Peter Jensen for 9ooo kr., der 
2 okt.l89o solgte til sønnen Andreas Christian Jensen , men 
han har formentlig solgt videre til Christen Christensen, der 
allerede den 18 decb.l89o solgte til Julius Christiansen fra 
Bødkergården for 11.ooo kr., der medfulgte 2 hopper, 1 føl, 
5 køer, 1 kvie, 2 får med 4 lam, 3 svin og 19 høns.

Julius Christiansen døde den 9 novb.l9o6, 43 år gi. og ef- 
lod sig 5 umyndige børn. Enken Amalie Christiansen f.Christen
sen fik adkomst til ejendommen den 17 januar 19o7 og solgte 
den 2o marts 1913 til købm.Aabel, købm.Oskar Bruun og propri
tær N.M.Bruun, Ormholt for 17.ooo kr, Oskar Bruun solgte den 
lo febr.1927 sin 3. del til sine medejere for 12.ooo kr.

Matr.nr. 14a indgår under matr.nr. 7b

matr.nr. 7b

Skøde fra Haveforeningen "Friheden" til Thorvald Christensen 
og Holger Christensen den 14. august 1950, der den 17. april 
1958 solgte til Roland Thaarup Carlsen, der den 28. februar 1962 
solgte til Hans Mühlig.

7b 2606 m2



Øster Vrå Apotek 

matr.nr.13f Vrå
Jens Christensen, Nr.Gyden, nu Vestergård solgte parcellen 13f 

til læge Niels Mathias Jensen den 6 august 1896 for 600 kr.
Lægen havde siden 1892 haft sin bolig, hvorfra han praktisere

de, i en 3 værelses lejlighed i øster ende af Kroen. Han blev 
gift med frøken Emma Caroline Buhl fra |^ald, se ægtepagt 2.12. 
1897.

Christian Jensen købte ejendommen den lo juli 1913 og solgte 
den 17 sept.1914, skødet lyst den 24 s.m. til apoteker M.S.Han
sen for ll.loo kr«, beskreven 28 sept.1916. Han solgte den 1 febr 
1923 jævnf.11.1.1923-3375 til apoteker C.C.Christensen fra Skør
ping for 52.000 kr. og købte derefter apotek i Kolding.

Apoteker C.C.Christensen solgte den 12 decb.1946 til Jenny 
C.Overlade, hvis dødsbo den 3 okt.l95o solgte til Niels Paludan- 
Erichsen, skifterets adkomst for Anne Marie Eriksen den 29 juni 
1959, der samme dag solgte til Carl Johan Langhorn. Karen Lang-, 
horn overtog den 25 august 1982 og lejede virksomheden ud for en 
længere årrække.
Hjørringvej 457
13f 2o4o m2
13ail325 ”

8.1.1920-848
28.9.1916-1677, 14c 13f løsøre og inventar, indbo 3o.11.1916-2316

Aqerholm
matr.nr.13g

Anders Nielsen købte parcellen fra Nr.Gyden, nu Vestergård den
12 febr.1896 og solgte til Thomas Pedersen, der den 23 marts 19o5 
solgte til Jaéob Peter Vilhelm Jacobsenfor 39oo kr., der den 13 
decb.1917 solgte til Axel Vilhelm Nicolajsen, Holmen for 11.000 ...
kr., der den 18 april 1918 solgte til Niels Chr.Nielsen fra Bag
terp. Navnet Agerholm blev tinglyst den 14 febr.1924, før var ste 
det kaldet Gydenshus.

Poul Erik Wouderov og Margrethe Wouderov købte den 16 decb. 
1974.
Hjørringvej 48o

2
13g I800 m



Flatr.nr.lSn
Ole Jensen, Vestergård solgte parcellen 13n til dagvogns

ejer Jens Martinus Nielsen den 23 januar 19o8 for 3ooo kr.
J.Christensen Frost købte ejendommen, der nu bestod af matr. 

nr,13n 13£ 7y den 9 decb.1915 og solgte den 27 juni 1918 til 
hotelejer Christensen for 8.7oo kr., der medfulgte 2 køer og 
1 kalv. Christensen solgte den 8 maj 1919 til Lauge Jørgensen 
for 87oo kr., der den 19 august 192o solgte til Karl Risborg 
for lo.ooo kr.

Chr.P.Thomsen solgte den 2o maj 1946 til Gustav Pedersen, 
der den 7 okt.1948 solgte til Holger Bølgerland, der den 18 
maj 196o solgte til Knud Rasmusen.

Begonievej 8
13n 555 m2
14g 88o "

Matr.nr,13£

J.Christensen Frost købte ejendommen matr.nr.13n 13£ 7y den 
9 decb.1915 og solgte den 27 juni 1918 til hotelejer Christen
sen for 8.7oo kr., der den 8 maj 1919 solgte til Lauge Jørgen
sen for 87oo kr., der den 19 august 192o solgte til Karl Ris
borg for lo.ooo kr, Anna Francisca Risborg solgte matr.nr,13£ 
til Thårup Carlsen den lo august 1948, der den 11 januar 1967 
solgte til Roland Carlsen.

2
13o 1.0034 m



Holmen 
matr.nr.15 Vrå

Jens Severin Christensen, der var gift med Ane Kirstine Tho- 
masdatter, ejede gården fra før midten af forrige århundre og 
solgte den 15 decb.1859 til Peder Larsen, efter hvis død enken 
Gjertrud Kirstine Jørgensen fik adkomst den 8 august 1885 og 
solgte den 1 maj 1888 til Lars Chr.Larsen, der købte jord til 
den 3 sept.1896 og solgte den 3o okt,19ol til Peder Vejle Peder
sen fra Højstrup Nørgård for 7.25o kr., alt løsøret medfulgte 
bla, 1/3 af en håndtærskemaskine. Han købte den 28 novb.l9o7 
Holsdamhuset matr.nr.2h 6b fra Hammerholt for 18oo kr. og den 
17 novb.191o solgte han parcellen 2n til Kærets hus for 3oo kr.

Peder Vejle Pedersen besluttede sig til at udvandre og gav 
hustruen Jensine Marie Pedersen f.Pedersen uindskrænket fuldmagt 
til at bestyre hans formue og økonomiske interresser. Hun solgte 
den 26 okt.1911 til Jens Chr.Martin Pedersen fra Bredmose for 12. 
8oo kr., der den 17 febr.1916 solgte til gårdbestyre Hans Peter 
Pedersen for 2o.ooo kr,, der den 6 juli samme år solgte til Niels 
Chr.Nicolajsen for 22.ooo kr., der i 1928 solgte til Søren Peter 
Christensen, der stadig var der i 1945.

Martine Andreasen solgte den 4 okt.1948 til Kristian M.Ander
sen, der den 28 juli 1964 solgte til Knud Thomsen.
Hjørringvej 476



Vrå Skovhus 
matr.nr.16

Ejendommen der blev sat i hartkorn til 6 skp. 2 fjk. 2 alb., 
blev lagt til Fjeldgårsodde den 4 april 1861.

Matr« nr.14b
Niels Peter Jensen købte den 28 novb.1895 for 5o kr., uden 

hartkorn og 1 øre i gl.skat

Matr.nr.14c
Læge Niels Mathias Jensen købte den 3o maj 19ol

Matr.nr.14e mfl.
Jacob Peter Vilhelm Jacobsen af Nr.Gyden købte den 23 marts

19o5 og solgte den 19 okt.1916 til Nicolajsen, Holmen for 15.5oo 
kr.



Råholt 
matr.nr.17a mfl.Vrå

Råholt er delvis opstået ved sammenlægning af de 2 ejendomme 
der var skyldsat under matr.nr. 17 og 18 Vrå og begge blev be
nævnt som Vrå Skovhus.

Gårdmand og træskomand Niels Madsen købte ejendommen Vrå skov
hus, matr.nr.17. til selveje af propritær Bruun, Ormholt den 18 
okt.1848, skødet blev tinglyst den 25 januar 1849. Han solgte den 
26 januar 1854 til Peder Jensen, der den 15 august 1867 solgte 
til sønnen Anders Chr.Pedersen for 4oo rd.+ aftægt.

Anders Chr.Pedersen solgte den 27 marts 1873 til Jens Peter 
Jensen for 6oo rd., der solgte videre til Christen Christensen, 
derii 13 august 1874 solgte til Jens Chr.Christensen for 22oo rd., 
der den 11 januar 1877 solgte til Christian Jensen Mølbak, der 
den 3 decb.1885 solgte til Christen Pedersen Møller fra Skæve 
for 6ooo kr., der den 7 okt.1886 solgte til Chr.Andersen fra 
Lyngså.

Chr.Andersen mageskiftede den 4 april 1889 med Anders Peter 
Frederiksen fra Underåen, der den 9 januar 19o2 solgte til Chri
stian Laurits Martin Sophus Thomsen fra Vandsted for 7.2oo kr., 
der den 5 august 19o9 købte parcellen 19c fra Nr.Skovhus for 
17oo kr. og den 2o okt.1915 købte han ejendommen Vrå skovhus matr 
nr.18a for lo.5oo kr. se denne. Ejendommen blev fra den tid kaldt 
Råholt.

C.L.M.5.Thomsen solgte den 13 decb.1917 til Jens Alfred Bak
holm for 34,000 kr. og købte derefter 09teBiSøndergård.

Jens Alfred Bakholm fik skødet tinglyst den 4 juli 1918-129o 
og solgte samme dag parcellen 17d til Juul Svendsen, Løgtholt for 
lo.ooo kr. og parcellerne 18d 21b der udgjorde ca.6 tdl. og no
get eng til Anders Chr«Andersen, Vrå Skovhus for 5.35o kr. og en
den på det blev at denne også købte parcellen 19e for lloo kr. og 
herefter mageskifte han med hvad der var tilbage af Råholt, ca.17 
tønder land, med Sigurd Chr.Christensen, Kolbrobakkenshus, der 
straks overdrog købet til Harald Henius Jensen Trane, Fjeldgård 
og Arnold Carlsen, Mellergård for 12,ooo kr. Mageskiftebrevet i 
blev fremvist, men ikke protokoleret.

Trane og Carlsen solgte videre til Jens Peter Jensen fra Tårs 
for 26.9oo kr., heraf var 8.000 kr. kontant, der medfulgte 2 hest 
4 køer og 4 kvier.

Fogedudlægsskøde fra Jens Koustrup til Poul Rasmussen den 24 

januar 1933, der den 3o okt.1956 solgte til Lars Peter Viggo Ras
mussen.



\Jrå Skovhus 
matr.nr.18 Vrå

Den 9 novb.1847 blev den 4o år gi. ungkarl Anders Jensen gift 
med den 5o år. gi. enke Johanne Henriksdatter i Vrå Skovhus,han 
fik vielsesattesten tinglyst som adkomst på ejendommen og solgte 
den 3 august 1858 til Morten Pedersen, der den 28 januar 1864 
solgte til Anders Christen Andreasen for 7oo rd., der den 3o ju
li 1868 solgte til Iver Ottesen fra Klim for 8oo rd., der den 
7 januar 1869 solgte til A.T.Andersen, St.Vrængmose i Skæve sogn 
for looo rd. Herefter gik ejendommen til tvangsaktion og blev 
den 26 august 1869 købt af Svenning Chr.Willadsen, der den 21 ju
ni 1877 mageskiftede med Lars Christian Jensen, Knasborg i Skæve 

sogn.
Lars Christian Jensen mageskifter den 29 april 188o med Chri

sten Christensen fra Hugdrup fælled, der den 22 juli 1886 solgte 
til Knud Jensen. Besætningen bestod af 2 stude, 2 køer og 2 får.

Knud Jensen mageskiftede den 19 april 1894 med Anton Jensen, 
Vangkærhus, der den 18 juni 19o8 købte en englod på 7^ skp.land 
matr.nr.21b,fra Ormholthus for looo kr. og solgte den 2o okt. 
1915 til Christen Laurits Martinus Sofus Thomsen for lo.5oo kr. 
se Råholt.



Skovmose
matr.nr.18b Vrå

Skovmose, der er udstykket fra Vrå Skovhus, blev sat i hart
korn til 1 skp. 2 fjk. 3/4 alb. og gl.skatten var 3 rd. 15 sk.

Jens Jensen(Tingbak) købte ejendommen den 24 august 1848 og 
efter hans død solgte enken Ane Johanne Andersdatter den 28 ju
ni 1883 til svigersønnen Christian Peter Larsen og gik på aftægt 
på gården« Matr.nr.3o med et eller andet ulæseligt bogstav hørte 
da til.

Efter Christian Peter Larsens død fik enken Jensine Kirstine 
Larsen f.Jensen adkomst til ejendommen den 8 novb«19oo og solgte 
den 25 febr.l9o9 til svigersønnen Jørgen Chr.Lauritsen fra Ny 
Søholt for 16.000 kr., der den 15 august 1918 solgte til Emil 
Philipsen fra Hugdrup for 29.9oo kr., der den 12 august 192o 

solgte til kreatur- og ejendomshandler Lars Chr.Weesgård, Hjør
ring for 40.000 kr., der den 1 juni 1922 solgte til grd.Niels 
Chr.Christensen fra Børglum for 44.ooo kr. Hvor efter ejenddom- 
men gik til tvangsaktion den 3 juli 1923 og overtaget af Wees- 
gård, der fik ejendomsudlægsskøde på gården den 24 januar 1924 
og kaldte nu ejendommen Skovmosegård, der senere synes at være 
bleven til Enggård.

Anton Bech Nielsen og Aksel Jensen solgte den 28 okt,1948 
til Oskar Nielsen.
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18b 2.2200 m2
3o? 16.4790 ”



Mosen 
matr.nr.18c Vrå

Ejendommen der er udstykket fra Vrå Skovhus, blev sat i hart
korn til 3 skp. o fjk. 2 alb. og gammel skatten var 5 rd. 17 sk. 
Desuden havde Mosen andel i Tvistmosen matr.nr.31.

Søren Larsen købte den 3o juli 1863 og solgte den 21 juni 
1866 til Hans Chr.Nielsen fra Hørby for 5oo rd., der den 28 maj 
1891 solgte til svigersønnen Jens Peter Frederiksen for 23oo kr., 
der den 23 juni 191o solgte til Martin Larsen fra St.Ødegård 
for 6.45o kr., der den lo okt.1918 solgte til enken Mettesine 
Pedersen og købte derefter Kæret.

Mettesine Pedersen solgte den 8 febr.1923 til Jens Martinus 
Jensen fra Kolbro for 17.ooo kr., der den 28 marts 1947 solgte 
til Ernst Jensen, der den 5 okt.1978 solgte til Oskar Bertelsen.

Raekholt 
matr.nr.17b mfl.

Rækholt, der foruden 17b også havde 3ob, blev efter udstykning 
fra Vrå skovhsu sat i hartkorn til 1x2- 1J? og 4 rd.14 ski.gi.s.

Der aldrende ægtepar Niels Madsen og Karen Margrethe Jensdat
ter solgte den 1 juli 1854 til Jens Christensen, der den 12 juli 
1866 solgte til Christian Juul Christensen fra Smedegårdshus for 
5oo rd., skødet lyst den 19 s.m. Han solgte den 3 febr,187o til 
Isak Larsen fra Klattrup for looo rd., der den 11 juli 1872 solg
te til Svenny Jørgen Nielsen, hvis kone Else Johanne Nielsdatter 
døde den 2o okt.1881. Han solgte den 2o april 1882 til Niels Chr. 
Pedersen for 4ooo kr., der den 5 april 1888 mageskiftede med Jens 
Christian Christensen, Kæret, der den 23 maj 1919 solgte til Ar
nold éarlsen, Mellergård og Jensen Trane, Fjeldgård for 17.5oo kr 
og købte derefter Bødkergården af samme.

Arnold Carlsen blev eneejer den 31 juli 1919 og solgte den 14 
decb,1922 til Chr.Albertsen, hidtil Lath for 2o.5oo kr. Carlsen 
boede da i Gl.Kirk. Rækholt blev totalt raseret af en skypumpe 
i 1925.

Chr.Albertsen solgte den 31 okt.1929 til Søren Chr.Iversen, 
der den 2o okt.1958 solgte til Poul Gotfredsen.
Hjørringvej 5o8

2
17b 2,o717 m Det er muligvis forkert at sige Rækholt er udstyk 
3ob 8.7531 ” ket fra Vrå Skovhus, matr.nr.3ob er udstykket fra 
3oh Agerdal og 17b fra Vrå Skovhus



Nørre Skovhus 
matr.nr.19 Vrå

Severin Thomsen købte den 2o juli 1848. Efter hans død blev 
ejendommen overtaget af hans enke Ida Nielsdatter, der i 1884 
overdrog et stykke jprd til plejedatteren Maren Larsen for 5o år 
og solgte den 23 juni 1898 til Jens Christian Andersen, der solg
te til Jens Martinus Christensen. Den 31 okt,19o7 gik ejendommen 
til tvangsaktion og her købt af Sæby sparrekasse, der solgte vi
dere til Chr.Jensen, Toftlundshus, der den 5 august 19o9 solgte 
parcellen 19c til Råholt for 17oo kr,

Martin Nielsen solgte den 3o juli 1947 til Lars Mathiesen Jen
sen, der den 15 febr.1979 solgte til 
Ejendommen er blev kaldt Svampen.

19a 6.2696 m2
9h
lu Ormholt

Vrå Skovhus
matr.nr.2o Vrå

Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp 
2 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 3 rd. 4o sk.

Anders Andersen, der foruden at være landmand også var skoma-rp 
mager, købte den 16 juli 184o. Efter hans død fik enken Marie An
dersdatter adkomst til ejendommen den 21 august 1878. Hun døde !t 
den 9 okt.1886 og sønnen Anders Christian Andersen overtog ejeb- 
dommen den 26 decb.1888. Han købte den 4 juli 1918 parcellerne 
18d 21b ca. 6 tdl.+ noget eng for 5.35o kr. og parcellen 19e for 
lloo kr. fra Råholt.

Anna Margrethe Andersen, der formodes at være Anders Christian 
Andersens enke, solgte den 21 febr.1934 til Isak Andersen.

2o 6.34o9 m2
21b
18d 3.9230 ”
19e
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Vedbæk. ell.e.r .Ormholtshus

matr.nr,21 Vrå

Johannes Christensen,.der var gift med Ane Kirstine Andersdat- 
ter, ejede stedet fra omkring 1845. Han deltog i 3.-års krigen og 
så vidt det kan skønnes faldt han der og den 12 novb.1852 giftede 
enken sig med ungkarl Christen Christensen fra Gryd, der fik viel 
sesattesten tinglyst som adkomst til ejendommen, som han den 8 ja 
nuar 1857 solgte til Niels Peter Christensen, der den lo januar 
1881 solgte til Jens Christian Andersen for 277o kr., der den 22 
juli 1886 solgte til Søren Peter Jensen, der døde den 16 febr. 
19o4 og enken Cathrine Jensen fik adkomst til ejendommen den 22 
marts 19o6 og solgte den 16 maj 19o7 til Laurits Chr,Marinus Niel 
sen fra Estrup for 7ooo kr., der købte parcellerne 25e 25f fra 
Gane for 125o kr. og solgte den 16 juni 19o8 en særskildt belig
gende englod på 7^- tønde land til Anton Jensen, Vrå Skpvhus for 
looo kr., matr.nr.21b.

Laurits Chr.Marinus Nielsen solgte den 18 sept.1922 til N.P. 
Rafn, Dahl, H.H.Jensen, Vangkjær og Chr.Christensen, 0.Horshave 
for 25,000 kr., der den 19 okt. samme år solgte til Elius Emanuel 
Svendsen fra Lendum for 24.8oo kr.



BØDKERGÅRDEN
matr.nr.22a mfl.Vrå

Den ejendom der oprindelig blev kaldt Bødkergården havde matr. 
nr.4 i Vrå og har ikke ikke ret meget med den nuværende Bødkergåid 
at gøre. Der har været købt jord til og solgt jord fra mange gan<£

Christen Pedersen købte Bødkergården den 2 maj 1839, der da be
stod af matr.nr. 4a 4c 4d lob. Han blev den 12 novb.1839 gift med 
den knap 18 år gi. Karen Kirstine Mariane Christensdatter. Han va? 
da 35 år gi. Den 23 januar 1845 købte han parcellen 7d og den 4 
okt.1855 købte han parcellen 7e der var sat i hartkorn til 1 td. 
1 skp. 1 fjk. 1-y alb. og gi.skatten var 11 rd. 36 sk. og samme 
dato købte han den selvstændigt matrikuleret ejendom 22a hvor hart 
kornstallene var 5-2-2 og gi. skatten 7 rd. 68 sk.

Efter Christen Pedersens død sad enken i uskiftet bo og solgte 
den 4 marts 188o til sønnen Christian Julius Gotfred Christensen 
for 10.235 kr., iberegnet aftægt. Den nye ejer solgte straks en 
hedelod matr.nr.4e til broderen Andreas Chr.Christensen for 12oo 
kr., men udstykningstilladelsen trak lidt ud,så skødet kunne først 
tinglyses den lo januar 1884 og en parcel 4d blev solgt til Knud 
Jensen den 24 januar 1884. Den 12 januar 1899 solgte han parcelle: 
4a til Frederik Martin Sørensen for 4ooo kr., der opretter ejen
dommen der blev kaldt Nyhåb.

Chr.Julius Gotfred Christensen mageskifter den 9 januar 19o2 
med Frederik Martin Sørensen Lundholm, der havde matr.nr. 12e 12f 
3ln(Holmgård).

Lundholm mageskiftede den 28 juli 1910 med representant Jens 
Chr.Jensen fra Volstrup, der havde ejendommen matr.nr.9d 9e 31n, 
der havde en værdi af lo.ooo kr. Bødkergården var sat til 25.ooo 
kr. Jens Chr.Jensen solgte den 29 juni 1911 til Jens Peter Jensen, 
der den 26 juni 1913 mageskifter med Gotfred Sørensen, LI.Skær
ping, der den 23 maj 1918 solgte til Arnold Carlsen, Mellergård 
og H.H.Jensen Trane, Fjeldgård for 47.5oo kr. og købte derefter 
Nr.Høngård.

Carlsen og Trane solgte den 31 juli 1919 til Jens Chr.Chri
stensen, Rækholt, men det var nermest en slags mageskifte. Chri- 
sensen solgte den 16 sept.1926 til Henry Damsgård fra Tversted 1 
for 36.500 kr., der i 1929 solgte til Anker Bak Larsen.

Kjeld Pedersen solgte den 26 okt.1973 til Sæby kommune.



Matr.nr.22b
Niels Christian Ottesen købte den 26 april 1855. Ejendommen, 

eller huset var sat i hartkorn til 1 fjk. 2 3/4 alb. Den 4 marts 
1875 bortlejer han et hus og solgte den 29 maj 1879 til Niels 
Christian Christensen fra Ledet for looo kr.

Niels Christian Christensen døde den 26 okt,19o4, 62 år gl. 
Enken Ane Margrethe Christensen,f.Larsen fik adkomst til ejen
dommen den 15 marts 19o6 og solgte s.d. til datteren Anna Jørgi- 
ne Christensen. Værdien blev af hensyn til stempling sat til 3. 
5oo kr.

Matr.nr.22c

Lars Christensen købte den 29 juni 1857, skødet tinglyst den 
2o august 1858. Han solgte den 3 maj 1862 til Ole Madsen. Ejen
dommen var i hartkorn sat til 1 skp. o fjk. ? alb. og gl. skat
ten var 1 rd. 34 sk.

Efter Ole Madsens død fik enken Mette Christine Madsen,f.Chri
stensen adkomst til ejendommen den 26 marts 19o3 og solgge den 
14 sept.1911 Mads Olesen(formentlig søn) der samme dag solgte til 
Emanuel Chr. Niels Peter Villadsen for 43oo kr.



Matr•nr.22d

Christen Christensen købte ejendommen den 23 sept.1858. Ejen
dommen var sat i hartkorn til 1 skp. 3 fjk. 2^ alb. og gl. skat
ten var 2 rd. 53 sk.

Christen Christensen solgte den 2o sept.1872 til Lars Chri
stian Johansen for 5oo rd., der den 11 marts 1875 solgte til 
Marie Poulsen, der gifter sig med Niels Peter Nielsen, der får 
vielsesattesten tinglyst som adkomst den 9 juni 1881 og solgte 
den 16 marts 1882 til Jens Jacob Jørgensen, der den 25 sept.1884 
solgte til Mads Olesen for 36oo kr.

Mads Olesen fik først skødet tinglyst den 13 januar 1887 og 
solgte straks efter til Christen Pedersen Møller for 3o5o kr., 
der solgte videre til Lars Christensen, eller Christiansen, der 
den 11 juni 19o3 mageskiftede med Mads Chr.Andersen fra Bagterp.

Mads Chr.Andersen solgte den 24 okt,19o7 til Thomas Nielsen 
for 5ooo kr., der den 16 januar 1913 solgte til Anders Peter Jen
sen, hidtil Gældstrup mark for 7.2oo kr. Besætningen bestod af 
1 hest, 3 køer, 1 kvie, 2 kalve og 1 gris.



Matr.nr.22e 22f

Julius Vilhelm Nielsen købte den 13 decb.1855. Matr.nr.22e var 
sat i hartkorn til 1 skp. 1 fjk. 2 alb. og gi. skatten var 1 rd. 
82 sk., matr.nr. 22f var sat i hartkorn til 1 skp. 2 fjk. ? alb. 
og gi. skatten var 2 rd. 1 sk.

Julius Vilhelm Nielsen solgte den 12 juni 189o til A.C.Kylles- 
bæk, Ørum Vestermark for 5.5oo kr., der den 22 juli 1893 solgte - 
til Christen Christensen fra Krogsholthus i Tårs for 6.5oo kr., 
der var nu en besætning på 4 køer, 1 kvie, 1 stud og 2 svin. Han 
solgte den 3 sept.l9ol, skødet tinglyst den 5 okt. s.å. til Chri
sten Andersen fra Fjeldgårdsodde for 7.ooo kr. Der fik den tid
ligere ejer af Fjeldgårdsodde Ander Chr.Jensen og dennes noder 
Mariane Nielsen på aftægt.



FJELDGÅRDSODDE

matr.nr.23 Vrå mfl.

Efter at ejendommen Løgtholt matr.nr.23b var frastykket blev 
Fjeldgårdsodde sat i hartkorn til 1 td. 5 skp. 2 fjk, 1 alb. og 
gammel skatten var 22 rd.o8 sk.

Fjeldgårdsodde var fæstegård under Ormholt og købt til selv
eje i 1798 af Ole Nielsen, Vrågårds mølle, der samtidig købte 
Fjeldgård. Han solgte de 3 ejendomme samlet den 3 juli 18o6 ved 
aktion til forvalter på Bratskov Michael Christian Krog for 7. 
2oo rd. Krog døde den 15 april 1822, 5o år gi. og enkemadam 
Krog drev tilsyneladen Fjeldgårdsodde til hun den lo febr.1842 
solgte til svigersønnen Christen Pedersen, der den 4 april 1861 
købte ejendommen matr.nr.16 Vrå, der blev kaldt Vrå Skovhus og 
lagde til Fjeldgårdsodde, 6-2-2.

Christen Pedersen døde den 6 august 1867, 54 år gi. og enken 
Gertrud Marie Pedersen f.Krog fik adkomst til gården den 18 ju
ni 1868 og den 17 april 187o fik hun tilladelse til at hensid
de uskiftet bo. Hun solgte den 15 sept.1881 til Alfred Gotlieb 
Pedersen for 14.852 kr. Fru,Pedersen havde den 1 april 1868 
overdraget Peder Chr.Jochumsen, Løgtholt et stykke agerjord ca. 
1£ tdl. i arvefæste for 5o år, der falder ubehæftet tilbage til 
Fjeldgårdsoddes nærværende ejer den 1 april 1918. Vederlaget 

143 rd. blev betalt med det samme. Det overdragne stykke blev 
kaldt Bødkerbakken.

Efter Alfred Gotlieb Pedersens død solgte dødsboet den 8 ju
li 1886 til Anders Christian.Jensen for 2o.ooo kr. Der medfulgt 
3 heste, 12 køer, 2 kvier,3 kalve, 4 grise polte, 4 får, 1 væd
der, 3 gæs, 3 høns, 1 hane og 3 ænder. Jvnf.23.6.1887-65, Jens 
Andreas Larsen, Sortkjær har et arvefæstebrev på et stykke jord 
fra Fjeldgårsodde, ustedst den 1 august 1847, løbende i 2oo år 
og kommer derefter ubehæftet tilbage ved udløb.

Anders Chr.Jensen købte den 25 august 1892, skødet tinglyst 
den 3 decb.1894 ejendommen Skriverdal, matr.nr.24 Vrå for 25oo 
kr. og solgte den 12 sept,19ol til Carl Martinus Møller fra Sæ

by for 29.95o kr.,søn af Niels Henrik Weinrik Møller,Porten i U
Niels Chr.Møller og Joh.H.Møller solgte den 7 juli 1964 til 

Simon Sørensen.

23a 30.5447 2 m
16a 8.7369 tt

24a 9.1530 tt

17e 2.1870 tt

23f 1.14oo tt

4H



Skriverdal 

matr.nr.24 Vraa

Enken Kirsten Jensdatter solgte omkring midten af forrige 
århundre til sønnen Jens Peter Jensen og gik på aftægt.

Jens Peter Jensen, der var gift med Ane Sophie Simonsdatter, 
solgte den 8 januar 1855 til Frands Jensen, der den 13 okt.1857 
blev gift med enken Harie Jensdatter. Han stod da omtalt som 
fraskildte mand.

Frands Jensen solgte den 2o april 1871 til Thomas Christen 
Nielsen, der var svigersøn af Chr.Christensen, St.Tamstrup, for 
7oo rd.

Thomas Christen Nielsen solgte den 15 april 1875 til Christen 
Christensen fra Gryd for 23oo kr., der den 25 august 1892 solgte 
til Anders Jensen, Fjeldgårdsodde for 25oo kr. Ejendommen blev 
herefter nedlagt og jorden hører til Fjeldgårdsodde.



Løgtholt
matr« nr.23b

Løgtholt blev udstykket fra Fjeldgårdsodde på et tidligt tids
punkt og sat i hartkorn til 3 skp. 3 fjk. o alb. og gl.skatten c 
var 6 rd. 7 sk.

Ole Gregersen, der var gift med Karen Christensdatter ejede 
ejendommen før midten af forrige århundre og solgte den 13 decb, 
1855 til Peder Chr.Jokumsen, der blev enkemand kort tid efter og 
giftede sig den 25 novb.1858 med Kirsten Marie Christensdatter. 
Der blev den 2o maj 1873 foretaget en vurdering af ejendommen 
jvnf.afl.9.1o.l884, der lød således.

Afstand til Sæby 2 mil, til Frederikshavn, hvor der er jern
banestation 2-j mil, der er ikke ret langt fra stedet til lande
ve jen.
Våningshuset øst-vest, indrettet til beboelse, 21 alen lang og 
9 alen bred, opført i grundmur og noget bindingsværk.
Et hus øst-vest indrettet til lo, lade, kostald og fåresti op
ført af bindingsværk og en del af grundmur, 24 alen lang lo alen 
bred.
Ued siden af et hus 15x6 alen, indrettet til vognskur, tørvehus 
m.m., opført af kamstens grundmur, alle husene er tækket med 
strå og vel vedligeholdte.
Ejendommen har efter givne oplysninger 16 tønder land geometriske 
mål, der er indelt i 8 marker på omtrent 2 tdl,, der drives så
ledes 1. brak, 2. rug, 3. byg, 4. 5. havre og 3 marker med græs. 
Besætning : 3 køer, 4 får med lam.
Ejendommens indtægter anslåes til 418 rd. og udgifterne til 27o 
rd. og overskudet skulle blive 148 rd.

Efter det anførte ansætter vi ejendommens værdi i handel og 
vandel, efter bedste skøn til 18oo rd. rigsmønt,

A,F,Brendstrup D.Outzen
Peder Christian Jokumsen solgte den 23 okt.1884 til Jens Pe

ter Larsen for 4.55o kr., der den 7 april 19o4 solgte til Jens 
Juul Svendsen, skerne for 5.9oo kr., der den 11 febr,19o9 købte 
parcellen 23d fra Fjeldgård for 2ooo kr, og den 4 juli 1918 køb
te han parcellen 17d fra Råholt for lo.ooo kr.



Bilholm 
matr.nr.25 Vrå

Bilholm blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp. 
1 fjk. 2 L/4 alb. og gammel skatten var 2 rd. 61 sk,

Nicolaj Pladsen, der var gift med Ane Marie Larsdatter, havde 
ejendommen før midte af forrige århundre. Han solgte den 17 maj
1888 til Anders Andersen fra Vrejlev sogn for 3ooo kr., der den
3o juni 1892 solgte til Mads Peter Madsen for 47oo kr., der med
fulgte 2 køer og 2 får. Mads Peter Madsen købte den 28 juni 19oo
parcellen Id fra Aen for 188 kr.

Jens Peter Hansen, tidl. Ll.Tveden i Karup, solgte den 22 
okt.1973 til Chr.Vognsen og købte derefter et hus i Try. Chri
stian Vognsen solgte den 3o marts 1979 til John.Johansen. 
Hjørringvej 54o 

25a 4.1570 m2
ld 611 ”

T ørholm
matr.nr.26 Vrå

Tørholm blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 fekp. 
o fjk. 1 alb. og gi.skatten var 1 rd. 68 sk.

Jens Christian Jensen købte den 7 maj 1881 og solgte den lo 
maj 1894 til Jens Andreas Larsen, der havde ejendommen 8c. Han 
solgte den 13 juli 1899 parcellerne, eller ejendommen matr.nr. 
8c og 26b fra, se denne, og solgte den 1 okt,19oo til Martin 
Peter Nielsen for 8.000 kr., der den lo august 19o5 solgte til 
fhv.grd. i Skærum Jens Christensen(Næsby) for 6.125 kr.

Svend Age Nielsen købte i 1944. Ejendommen var da på 14 tdl.



T vistmosen
matr.nr.31 Vrå

Mosen blev i henhold til indenrigsministeriets skrivelsen af
12 juni 1869 udstykket i 44 parceller jvnf. 26 maj 1887-19



A G E R D A L
matr.nr.3o Vrå m£.

Thomas Larsen, der også blev kaldt Thomas Larsen Skibsby blev 
den 7 decb.1847 gift med enken Kirsten Marie Andersdatter i Ager
dal. Han fik vielsesattesten tinglyst som adkomst til gården den 
24 juni 1848 og solgte den 7 januar 1869 til Niels Christian Clau
sen fra Tranget for 562 rd,

Niels Chr.Clausen solgte den 7 juli 19o4 til forpagter? Chr. 
Peter Christiansen, Fjeldgård vandmølle for 6.000 kr. Han udvan
dre, men gav forinden sin hustru Helene Marie Christiansen, f. 
Carlsen fuldmagt til at sælge. Hun solgte den lo okt,19o7 til Lud
vig Wøhlk fra Ålborg for 9000 kr,, der den 14 okt,19o9 solgte 
til Søren Peter Christensen fra Nyholm for lo,4oo kr. og købte 
derefter Porten i Hørby sogn.

Søren Peter Christensen købte den 11 januar 1917 parcellen 6e 
for 3ooo kr. og solgte den 11 novb.1942 til handelsselskabet J.A. 
K, i Odense, der den 12 marts 1964 solgte til Knud Agerdal.
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Kringelholt: 
matr.nr.3od % alb.

Jens Christensen købte den 26 april 1855» efter hans død solg
te enken Mette Marie Madsdatter den 18 marts 1875 til svigersønnen 
Andreas Christian Christensen, der døde den 4 sept.1883 og enken 
Christine Jensdatter overtog. Arvefæste på et stykke jord fra Gryl 

matr.nr. 39 Vrå: Thomas Peter Thomsen købte den 14 decb.l9o5 og 
solgte den 7 marts 19o7 til Jens Chr.Andersen for 27oo kr.



FJELDGÅRD 
matr.nr.la sydv.

Fjeldgård, der dengang hørte undet Jerslev Herred, blev véd vor før
ste matrikel fra 1664 sat i hartkorn til 11 td« 6 skp. 2 fjk. 2 alb., 
der efter den såkladte landmåler matrikel fra 1688 blev sat ned til 
8 td. 5 skp. 3 fjk. o alb. og havde da et dyrket areal på 43.8 tøn
der land. Efter den nye matrikel fra 1844 blev hartkornet sat til 
7 td. 2 skp. 2 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var.62.rd. 2o sk.
Fjeldgård var fæstegård under Ormholt og købt til selveje i 1798 af 
Ole Nielsen, Vrågårds Mølle, der samtidig købte Fjeldgårdsodde. Han 
solgte de 3 ejendomme samlet ved auktion den 3 juli 18o6 til forval
ter Michael Christian Krog, Bratskov, for 72oo rd., der samtidig køb
te Torslev Kirke, med kirke- og korntiende, jvnf. 19.1.1871-15.
Michael Christian Krog døde den 1.5 april 1822, 5o år gammel, og året 
efter gjorde enkemadam Krog den uhyggelige opdagelse, at hendes æld
ste datter, Charo.line Nicoline Marie Krog, der da var 15 år gammel, 
havde været i høet med gårdens.mdllekarl,. den 22 år gamle Niels Chr. 
Jørgensen, og at forholdet hav.de fået følger.
Den 14 november 1823 blev Niels Chr.Jørgensen&Charoline Nicoline Ma
rie Krog gift og den 19 januar 1824 fødtes en søn, der fik navnet 
Jørgen Michael Nielsen, men så kom loven om faste slægstnavne, og 
parrets øvrige børn fik Jørgensen som efternavn. Niels Chr.Jørgen
sen fik samtidig skøde på Fjeldgård. Vrågårds Mølle var blevet solgt, 
men Fjeldgårdsodde beholdte enkemadam Krog i flere år, for da at over- 
drage.idenne til en svigersøn og sin yngste datter.

Den 13 december 1844 købte Niels Chr.Jørgensen Krogens Mølle og for
pagtede Fjeldgård bâit til Johannes Chr.Daniel Gørtz, men solgte ef
ter forlydende i 1847 går-den til forpagter Benthien for 12.ooo rd., 
men beholdte Torslev Kirke og kirketienden.
Forpagter Johannes Chr,.Dan,iel Gørtz og dennes hustru Wilhelmine Ag
nes Elise Gørtz, født Schnakenbeih, var stadig på Fjeldgård den 2o 
juni 1848. Benthien solgte tilsyneladen i 1849 til Adolf Christian 
Valentin Sandegård.
Adolf Christian Valentin Sandegård var født i København i 1821, søn 
af en kancelliråd Sandegård, der senere fik ophold på Fjeldgård. Han 
fik som. husbestyreinde en datter af sognets præst, Charlotte Petrine 
Christiane Wanning, der var født i Julianehåb på Grønland i 1819, 
datter af pastor Poul Gottfred Wanning og dennes første hustru, Ju
liane Marie Sophie Krause. Den 22 januar 1851 nedkom Charlotte Petri
ne med en datter, der fik navnet Sophie Sandegård, der døde dagen 
efter fødslen . Forældrene var ikke gifte, men trolovet, og blev hel
ler ikke gift. Flere år senere giftede Sandegård sig med Agnes Cata
rina, født Christensen, men hvor og hvornår ved jeg ikke. Den 21 
april I860 fødtes sønnen Alexis Georg Sandegård, og blandt fadderne 
ved dåben var fru og hr. propritær Christensen, Kjærsgård, der for
mentlig var fru Sandegårdsforældre, og kancelliråd Sandegård, der 
da boede på Fjeldgård.
Sandegård fik den 2 februar 185o bevilling til at opstemme vandet; i 
åen. Der havde tidligere været en såkaldt skvatmølle ved Fjeldgår, 
men nu anlagde Sandegård en regulær vandmølle, med beboelse, der i 
mølleskyld blev’ sat i hartkorn til 2 td. 5 skp. 1 fjk. o alb.
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Adolf Christian Velentin Sandegård solgte den 27 juni 1861 til en 
anden ung københavner, Harald E.Haslund, der havde faderen'fabrikant , 
Haslund, København, som kurator. I handlen medfulgte foruden det geng 
se løsøre, også 7 kakkelovne, der jo i datiden'nærmest blev betrag
tet som privat indbo«
Harald Haslund, der var søn af limfabrikant Niels Haslund i Køben
havn og dennes hustru, Juliane Margrethe Haslund, født Dombernow- 
sky, se afl, 6.8.1868, solgte den 6 august 1868 til Carl Heinrik 
Westwermann fra Alborg for 25.ooo rd.

Skøde,
Jeg underskrevnë Harald E. Håslund sælger, skøder og overdrager her
med til hr. Carl 'Heinrik Westecmann af Alborg den mig efter skøde 
af 21 juni 1861, tinglæst 27 s.m., tilhørende gård HFjeldgård” i 
Torslev Sogn, Dronningluod Herred, med bygninger og alle naglefaste 
genstande, samt tilliggende jorder, matrikuleret, ifølge skattebo
gens udvisende, under nr.l og 23c med andel i 31 og 25b for hart
korn 7 td. 2 skp. 2 fjk. 1 1/32 alb., gammelskat 63 rd. 2o sk., til
lige med den ved gården værende vandmølle og sammes inventarium af 
løst og fast, gårdens konge-korntiende, samt kirke korn- og qvægti- ( 
ende, afgrøde, besætning, inventarium og udbo, alt alene med undta
gelse af en hoppe og mit privat indbo i stuehuset, og er denne over
dragelse skete med de rettigheder og byrder i hver henseende som 
med ejendommen er foibunden ifølge min foranførte og ældre adkomster 
derpå, samt løvrigt på følgende vilkår:

1.
Ejendommen tiltrædes den 1ste august d.å. af køberen, men står for 
hans risiko, navnlig således at han oppebærer assurancesummerne for 
de faste og løse ejendele, dersom ulykkestilfælde imidlertid skulde 
indtræffe. Løsørets assurancesum tiltranspo'rteres køberen uden sær
ligt vederlag fra hans side.

2.
Skatter og afgifter af ejendommen som er forfalden eller påløber ind
til 1 august 1868 betales af mig, men fremtidig af køberen.

3.
I*led hensyn til vandets opstemning respekterer køberen den under 21 
februar 185o tinglæste deklaration, som har retsanmærkning, hvilken 
deklaration såvelsom anden ejendommen vedkommende dokumenter og kort 
overleveres køberen.

4.
Købesummen er akkorderet til 25.ooo Rrf., skriver fem og tyve tusinde 
tigsdaler rigsmønt, der berigtiges således:

a. Køberen overtager og tilsvarer fra 1 august dette år den til en
kefru Smith i Alborg skyldige kapital ll.ooo rd,, skriver elleve 
tusinde rigsdaler.

b. Køberen har ved skøde af d.d. givet mig valuter i en fast ejendom 
i Alborg for 55oo rd., skriver fem tusinde og fem hundrede rigs
daler.

(
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Køberen har idag betalt mig kontant 85oo rd., skriver otte tusinde 
fem hundrede rigsdaler.
Det bemærkes at den foranførte købesum er for de overdragne faste 
ejendomme alene.

5.
Samtlige med dette skødes udstedigelse og dets tinglæsning forbund
ne omkostninger betales vi hver med det halve.
Skal fornævnte gård Fjeldgård med tilliggende og tilhørende, samt 
den anførte tiender herefter tilhøre bemeldte C.H.Westermann som lov
lig ejendom under hjemmelsansvar efter loven.
Til bekræftelse med min vidnefaste underskrift.

Udstedt i Ålborg den 27 juli 1868.
H.E.Haslund

Til vitterlighed:•
Bentzen Hasselbauk

Carl Heinrik Westermann, der var gift med Severine Marie Steentoft, 
begyndte lige før midten af forrige årbundre som tøjfabrikant og far
ver i Bogense, her fødtes ægteparret 4 børn, hvoraf de 2 døde som 
spæde. Öen ældste søn Carl Peter Nicolaus Westermann gik bogve jern og 
blev apoteker i Dronninglund. Den yngste søn, Anton Marinus Theodor 
Westermann var i handelslære i Randers da forældrene købte Fjeldgård, 
og da denne efter min mening, mere en nogen anden kom til at præge 
landbrugets struktur fra slutningen af forrige århundre og til sin 
død i 1935. Skal et kort .resumée.åf.~(Jjaesllivsforløb gives.
Anton Marinus Theodor Westermann var født den-3 juni 1852 i Bogense 
og.efter at havde besøgt sine forældre på deres nyerhvervede store 
og smukke gård Fjeldgård, blev han hurtig enig med sig selv om at 
han vilde være landmand, og efter at havde afviklet sin læreplads i 
ftanders,ankom han til Fjeldgård den 6 maj 1869 øg her fik den unge 
bymand så det praktiske landbrug at kende helt fra bunden af. Han 
flyttede med til Boller i Tårs da faderen købte denne. Han søgte som 
21 årig og fik den plads datidens driftige unge mænd ønskede sig me
re en nogen anden, nemlig forvalterpladsen hos ifcjdëpüktiôr N.P.J.
Buus på Røsvang. N.P.J.Buus var landets første landbrugskandidat, og 
hans dygtighed inden for såvel kvægavl som planteavl var kendt og 
anerkendt landet rundt. Det er mest sandsynligt at opholdet på Ros
vang hos indspektør Buus var årsagen til at han senere følte trang 
til at komme til at kende landbruget også fra den teoritiske side, 
for efter at havde haft et par forvalterpladser, begyndte Theodpr 
Westermann at læse landbrugsøkonomi, og blev i 1888 lærer:', i^aarnae 
ved Landbohøjskolen, og i 1896 udnævnt til professor. Han var både 
udgiver og redaktør a>f det store værk: Landmandsbogen, det første 
større værk om dansk landbrug.

Carl Heinrik Westermann mageskiftede den 18 februar 187o, tinglyst 
2 juni s.å. med Peter Ferdinand Lange, Boller Hovedgård ved Tårs: 
Vi underskrevne,’ propritær Peter Ferdinand Lange til Boller i Tårs 
Sogn og propritær Carl Heinrik Westermann‘til Fjeldgård i Torslev 
Sogn opretter hermed følgende

Mageskifte-Contrakt.
Jeg P.F.Lange mageskifter hermed og overdrager fra mig og mine ar
vinger til hr. propritær C.H.Westermann den mig ifølge af 9^ ting
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læst 13 december 1855 -tilhørende Hovedgård Boller i Tårs Sogn, med 
bygninger og tilliggende jorder, son står for tiendefrit hartkorn 
under ;
Matr.nr.la 

-68a
2° td’ Q !kp* J ^k* i 1/2 -lb* 9ammelsl<at 107 rd.16 sk 

i Tårs og Houstrup ejerlaug, med de samme almindelige rettigheder og 
forpligtelser, hvormed den ifølge nævte skøde har været mig tilhøren
de. Min medkontrahent må altså respektere den vejfart for forskellige, 
som er stiftet ved forlig den 28 marts, læst 12 juli 1832.
Foruden den faste ejendom indbefattes under handlen endvidere, som 
det på ejendommen befindes og er min medkontrahent forevist: Ejendom
mens avl og afgrøde af hø og strå forsåvidt den ikke ved overdragel
sen måtte være fortæret af min nuværende besætning, gødningen, som 
er eller indtil overdragelsen bliver produceret, den til samme tid 
tilstedeværende beholdning af .ildebrændsel, mi hele besætning, be
stående af 73 køer og 1 tyr, lo heste og 2o får, inventarium og avls
redskaber, derunder også en kalesievogn og en fjedervogn, samt alle 
bryggersredskaber og endeligt et kjærneværk med hestegang.
Af korn medfølger 5 td. sædebyg, loo td. sædehavre samt til fødekorn
22 td. rug, 2o td. byg og 4o td. foderhavre og endvidere 2o td. kar- ( 
tofler, som med gården alt skal overleveres i sunde-og gode købmands
varer.
Derimod skal jeg være berettiget til at medtage fra Boller 2oo lis
pund tag.
Mejeriet som jeg ved fprpagtningskontrakt af 31 oktober 1867, læst 7 
november næstefter bortfprpagtet til hr. C.Bushel for tiden fra 1 maj 
1868 til 1 maj 1871. Denneforpagtningskontrakt såvelsom de af mig ud
stedte fæstebreve til forskellige husfæstere på ejendommen, deriblandt 
også fæstebrev til Niels Chr.Thomsen og hustru for deres livstid af
23 juni 1867, læst 6 februar 1868, skal min medkontrahent være plig
tig at respektere.
På den anden side mageskifter og overdrager jeg, C;H.Westermann fra 
mig og mine•arvinger til hr. propritær P.F,Lange den mig ifølge skø
de af 27 juli 1868, tinglæst 6 august næstefter tilhørende ejendom 
Fjeldgård i Torslev Sogn, Dronninglund Herred, med bygninger og til
liggende jorder, som under matr.nr.1 i sognets•sydvestlige del og 
matr.nr.23 i Vrå, står for hartkorn 7 td. 2 skp. 2 fjk. § alb. og , 
gammelskat 63 rd. 2o sk., foruden endvidere er henlagt parcellen 
matr.nr.25e, med hartkorn 3/4 alb., ligesom ejendommen har andel i 
lodden matr.nr.31, tilligemed den ved gården værende vandmølle, alt 
med de samme almindelige rettigheder og forpligtelser hvormed det 
har været mig tilhørende, hvoraf følger, at medkontrahenten respek
terer den under 21 februar 185o tinglæste deklaration, hvilken tilli
gemed anden■ejendommen vedkommende dokumenter oh kort herved overle
veres.
Foruden den faste ejendom indbefattes under handlen ganske på samme 
måden som for gården Bolers .vedkommende, som det på ejendommen fore
findes min medkontrahent bekendte: avl og afgrøde, gødning, ildebrænd
sel, min hele besætning, bestående af 36 køer,og I tyr, 5 sÿk. ung
kvæg, 3 kalve, 4 heste, 36 får, 2 grisesøer, 1 orne og 4 halvåre 
svin, inventarium og avlsredskaberfdog med undtagelse af en tærske
maskine med hestegang), - 5 folkesenge, alle bryggers og mejerired-r 
skaber, et kjærneværk med hestegang og en hakkelsmaskine.
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Endvidere 6 td. sædebyg og 5o t'd. sædehavre, samt af fødeskorn 15 
td. ru§, 18 td. byg og lo td. foderhavre og endvidere 2o td. kartof
ler. Endvidere medfølger småredskaber og mølleinventariet.
Desuden indbefattes gårdens konge korntiende, samt kirke-korn og 
qvægtiende under handlen.
Vandmøllen er bortforpagtet til Jens Jensen af Rudbakholt Oed kon
trakt af 19 april, tinglyst 29 april 1869, hvilken kontrakt min med
kontrahent skal respektere, skonÿ den på grund af mangelfuld beteg
nelse. af ejendommen ikke ved tinglæsbingen er bleven noteret på pan
teregistret .
-I øvrigt afslutte vi dette mageskifte på følgende vilkår:

1.
Den gensidige overdragelse af ejendommene med øvrigt under handlen 
indbefattede finder sted den 1 ap.ril dette år.

2.
Fra overtagelsen står det mageskiftede selvfølgelig for hver af mod
tagernes regning og risiko. Hvis bygningerne derimod forinden over
leveringen den 1 april d.å. måtte brænde på nogen af ejendommene, da 
bliver modtagerens sag at genopføre den, men til gengæld hæver han 
bygningernes assurancesum. I*led denne undtagelse bærer hver især an
svaret og risikoen for det mageskiftede indtil afleveringen.

3.
Alle af ejendommene gående skatter og a^gi-fter udredes forholdsmæs
sigt af hver af kontrahenterne, af afhænderen for tiden indt-il ejen
dommenes fratrædelse den 1 april d.å., af modtageren for tiden efter 
1 april. På samme måde forholdes med udredelsen af renter og folke- 
løn.

Som følge heraf må der 1 april finde opgørelse sted mellem parterne 
af hvad i denne post omhandlede^mellemværende.

4.

Hovedgården Boller overtages af Westermann til en sum af 66.5oo rd., 
skriver tredssindstyve og sex tusinde og femrhundrede rigsdaler, hvil
ket beløb han indfrier således:

ar. Han overtager den i Landkreditforeningen indestående 1ste priori
tetsgæld efter obligation af 13 december 1855, oprindelig stor 
20.000 rd,, nu nedbragt til 18.8oo rd.

b. Han overtager ligeledes, den i samme forening, ligemed
ovennævnte prioriterede, gæld efter obligation af 3o 
november 1865 .. 1.2oo -

c. Han overtager den efter obligation af 13 december 1655 
indestående 2den prioritetsgæld til Chr.Lomborg, eller
nu hans enke 2o.ooo -

d. Han overtager den if-ølge obligation af 2o januar 1859 
indestående 3'prioritet til C.M.Rottbøll • 4.000



e. Han tilsvarer mejeriforpagter -Bühel den af ham i- henhold
til- ovennævnte mejerikontrakt betalte præmunnera-tion - 2.ooo rd.

f. Fjeldgård ansættes til en værdi af 31.ooo rd., som da 
der hæfter en gæl-d af 15.ooo rd., der overtages af
Lange, kun bliver at udføre med 16,ooo -

g. Den 24 marts d.å. betaler han kontant 4.000 -
h. Ved denne kontrakts underskrivelse betales ____ 5oo - 

r

66.500 rd.

Gården Fjeldgård overtages som berørt af Lange til en værdi af 31. 
ooocrd., skriver tredive og eet tusinde rigsdaler og således,at han 
overtager den gæld af 15.000 rd., som hæfter til Landkreditforenin
gen.

5.
Handelen bliver endelig at ordne og berigtige i juni termin 1873, 
med gensidig udstedelse af mageskiftebrevene og udstedelse af obli- 
gatiorraer for eller indfrielse af de prioritetèEÿ som parterne ef
ter forrige post skulle overtage og, som tidligere, fra 1 april d. ( 
å. forrenter og afdrage efter obligationens indhold.

6.
For den 1/6 bankhæftelse på Boller er der med indfrielsen af banken 
udstedt panteobligation' læst 18 juni 184o, stor 333 rd. 48 sk., hvil
ke obligation med påtegning læst 4 juli 1844, Westermann kender og 
forrenter fra 1 april d.å, Aôktieretten er ham selvfølgelig uvedkom
mende.

7.
Langes amortisering på gælden til Landkrediforeningen kommer Wester- 
mann tilgode.

8.
Omkostningerne ved denne kontrakts affattelse, udstedelse og ting
læsning, ligesom engang ved udstelse og tinglæsning af mageskifte- v 
brevene udredes af hver af kontrahenterne med det halve. Ved udste
delse af obligationerne og disses tinglæsning, bærer hver af par^ 
terne omkostningerne for sin her erhvervede ejendoms vedkommende.

■

For det stemplede -papirs skyld bemærkes, at vi med hensyn til Boller 
på tro og love ansætter værdien af den faste ejendom til 59.000 rd. 
og af- løsøret til 75oo rd., værdien af Fjeldgård for den faste ejen
dom til 27.000 rd., og for løsøret til 4ooo rd.
Således afslutter vi da denne mageskiftekontrakt og forpligter os til 
opfyl-de samme i alle dens ord og punkter, idet vi i søgsmålstilfælde 
underkaster os den hurtige retsforfølgning, som frdn. 25 januar ,1828 
hjemler.
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Skønt den skovgrund, der tidligere henhørte til Boller forlængst er 
bortsolgt fra gården og forpligtelsen med hensyn til bemeldte grund 
således nu er gårdens ejer uvedkommende, så findes dog endnu på går
dens konto i panteregistret anført, at ejeren af skovgrunden er for
pligtet til at indhegne og frede samme.
Forpligtelsen til at holde dragonhest er som bekendt bortfalden.
Til bekræftelse under vore hænder vidnefast.

p.t. Hjørring den 18 februar 187o.
P.F.Lange C.H.Westermann

Peter Ferdinand Lange, der var gift med Ida Vilhelmine Lange, født 
Blom, fik skødet på Fjeldgård tinglyst den 19 oktober 1871, og solg
te den 29 juli 1876 til Anton Aron David, og købte i 1881 gården Nr. 
Gydeje i Torslev Sogn, som han i 1884 solgte til sønnen Charles Adolf 
Lange, og bosatte sig i Ålborg som partilulier, hvor han døde den 18 
juli 1886, og enken Ida Vilhelmine Blom døde den 27 oktober 1886, 
ved skifte efter ægteparret den 4 november 1886, se afi. 3.12.1891, 
var der følgende fællesbørn:

1. Johannes Andreas Lange, fuldmyndig, i Columbus i Georgia 
i Nord Amerika

2. Julius Chr.Lange, ejer af Estrup i Hørby
3. Charles Adolf?Lange, ejer af Nr.Gydeje
4. Ida Lange, gift med Jens Lange, ejer af Faurholt i Hørby
5. Emilie Lange, ugift, fuldmyndig
6. Christian Sigvard Eilersen Lange, gensdarm ved 1ste gens- 
* gensdarmeriafdeling i København, fuldmyndig

Særkuldsbørn findes ikke.

Fjeldgårds vandmølle havde skifte-t forpagter adskillige gange og den 
2 okyober 1879 oprettede Antom Aron David følgende kontrakt med Six
tus Claussen:

Forpagtningskontrakt.
Imellem os undertegnede^ propritær A.David af Fjeldgård i Torslev Sogn 
og hr, Sixtus Claussen af Kolbom i Ugilt Sogn er oprettet følgende:
Jeg David bortforpagter til hr. S.Claussen den til min ejendom Fjeld
gård hørende vandmølle med den værker og inventarium som det ved sam
me liggende beboelseshus med omliggende havejord på følgende vilkår.

1.
Forpagteren overtager møllen førstkommende 22 maj d.å. og overleve
res denne da ved en syns og skønsforretning. Såvel mel som pillekvær
nene bliver ved tiltrædelsen at opmåle og har forpagteren ved fratræ
delsen at tilsvare ejeren 8 kr$ er otte kroner- f-or hver tomme melkvær
nene ere tyndere og 6 kr, er sex kroner for hver tomme pillekværnene 
er mindre i diameter end ved tiltrædelse-n. Er stenene tykkere godt
gøres forpagteren efter samme pr-is pr. tomme.

2.
Forpagtningen er gældende for et tidsrum af 5 år fra 1 november 1879 
at regne og har forpagteren ret til at forlange forpagtningen forsat 
i 2 år derefter efter samme forpagtningskontrakt.
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3
I tilfælde af at forpagteren skulde dø ophører forpagtningen straks f 
og møllen overgår til ejeren fuldkommen som den står. Skulde møllen 
brænde hæver forpagteren assurancesummen og skal han være pligtig 
at opføre en ny mølle, fuldkommen ligeså stor og god som den nedbrænd
te og vedbliver hans forpagtningsret for den resterende tid.
I den tid fra møllen eventuelt er brændt til den er genopført, må 
ejeren for egen regnmng få besørget sin maling andensteds.

4.
Vandstanden er sat til 27 tommer over den nu ved møllen liggende bom
stok. Målet taget midt på stokken hvorover den ikke må opstemmes.

5.
.Såvel møllens som beboelseslejlighedens vedligeholdelse besørges af 
forpagteren og holdes dette i god og forsvarlig stand. Møllen tækkes 
inden 1 oktober d,å, med stråtag af ejeren.

Ved småreparationer i møllen for nogle få dage i møllen afgiver eje
ren vogn til at køre 2 læs møllekorn til nærmeste mølle og afhente 
det.

7.
Ejeren svarer alle på møllen hvilende skatter og afgifter. Forpagte
ren betaler selv hvad han får at svare til kommunen.

8.
I høbjergningen skal forpagteren årlig lade vandet løbe bort 1 dag 
medens åbrinken på gårdens enge slåes og rives.

9.
Forpagteren udvises årlig tørveskær til lo.ooo stk. tørv som hjemkø
res af ejeren.

10.

Ejeren forbeholder sig såvel for sig selv som for sin befuldmægtiged 
til enhver tid fri og uhindret adgang til møllen.

11.
I forpagtningsafgift besørger forpagteren i førstkommende sommer: 
inden 1 oktober d.å. Møllen istandsat i fuldkommen god og brugbar 
stand. Der skal nedlægges en ny bomstok, .dæmningerne istandsættes og 
nedlægges et nyt vandhjul. Mølledæmningerne istandsættelse må ikke 
foregå før efter endt, høbjer.gning. Fyld leveres af ejeren og anvises 
af gprrime pærme^f m^ljgit.



Forpagteren besørger det selv ført til stedet hvor det skal anven
des. Forpagteren besørger i øvrigt al ejeren grutmalling og grynma
ling uden vederlag.

Fremleje.af møllen og beboelsener forbudt.

12.
Ejeren er pligtig at koste møllerkarlen•med gårdens folk for årlig 
betaling af-2oockr., erlagt med loo kr. forud halvårligt.

13.
Når der er plads i gårdens gæstestald må heste som vente ved møllen 
opstaldes en kortere tid.

14.
I tilfælde af søgsmål denne kontrakt betræffende ere begge parter 
pligtig at møde og hvis dom ved denne ejendoms, forligskommision og 
nævneting efter det almindelige for juristitionen betående taxer og 
underkaster vi os den ved forordningen af 5 januar 1828 hjemle hur
tige retsforfølgelse.

Alle omkostninger i 
ling betaler kontrahenterne 
denne kontrakt er beregnet

Ejerens maling sat til 
Møllens istandsættelse 
Arlig vedligeholdelse

15.
anledning af møllekontraktens 

hver det halve, 
sålede’s :

udstelse og stemp 
Det' stemplede papir til

125. kr. p.a.
4oo - engang for alle

3o -
555 kr.

Kontrakten udstedes i bublico, deraf beholder ejeren den på stemp
let papir, medens forpagteren beholder en afi begge parter bekræftet 
genpart.
Öet er forpagteren bekendt at møllen ved gården, er behæftet med gæld 
m.m. og frafaldes derfor retsanmærkning med hensyn til den bortfor- 
pagtede ejendom.
Denne kontrakt der bliver at tinglæse er af os underskrveh i vitter
lighedsvidners overværelse.

S.Claussen

Fjeldgård den 26 maj 1879.

A.David
Til witterlighed-f

Julius Nielsen E.Carlsen
Anton Aron David* solgte den 27 januar 1881 til Jacob Andreas Weimann, 
Dahl, der den 17 februar s.å. solgte til forvalter Heinrik Frederik 
Scheibel, Nielsminde for 69.5oo kr., der lånte 2o.ooo kr. af sin fa
der Julius Heinrik Scheibel, der var murermester på Gjorslev og Fjeld
gård var herefter behæftet med en gæld på 73.ooo kr. i 5 % penge og 
da det store prisfald på korn indtrådte midt i. 188oserne måtte der ny 
kapital til og den 4 november 1886 udstedte Scheibel en panteobliga- 
tion med 1ste prioritets panteret i hans indbo:
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Panteobli gation.
Underskrevne propritær H.Scheibel til Fjeldgård tilstår herved at 
være bleven skyldig til D.Hr. købmand C.Christensen og farver S. 
Thomsen, begge af Hjørring 2ooo kr. er to tusinde kroner, nemlig 
looo kr. til hver.
Denne kapital forpligter jeg mig-til skadesløst at tilbagebetale 
senest den 1 oktober 1887, og sålænge pengene hos mig indestår, for 
renter jeg dem fra den 2 juli 1886 at regne med 5 % p.a. Rentera 
erlægges samtidig med kapitalen til fornævnte 1 oktober 1887, porto 
frit og skadesløst på kreditorenes eller rette obligationsejers bo
pæl «■
Til sikkerhed for skadesløs betaling af kapital, renter og omkost
ninger af enhver art pantsætter jeg herved med 1ste prioritet føl
gende mig tilhørende løsøregenstande:

1 maghogni bord af værd-i 36 kr. oo øre
1 maghogni sofa med damaskbetræk 68 - oo -

1 maghogni skrivebord 35 - oo -

1 maghogni spillebord 3o - oo -

1 fyrretræstobaksbord lo - oo -

1 kurvestol med broderi lo — oo -

1 papirkurv med broderi 5 - oo -

1 regulatoruhr i nøddetræs ramme 8o - oo -

1 skilderi med forgyldt, ramme lo - oo -

1 skilderi med sort ramme lo — oo -

2 lamper, 1 hænge- og 1 bordlampe 4o - oo -

1 gulvtæppe c'a. 4o kvr, alen 5 - oo -

1 sort jerntørvekasse 9 - oo -

4 rødstola a 5. kr. 2o — oo —

3 fag uldne gardiner og rullegardiner 4o - oo -

1 rundt nødetræs bord 36 — oo —

1 nøddetræs sofa med rødt granitbetræk 68 — oo —

4 nøddetræs stole - plufz betræk 56 — oo -

4 nøddetræs stole - rødt granitbetræk 4o — oo -

1 dameskrivebord 4o — oo —

1 nøddetræs bogskab 4o - oo -

1 nøddetræs konsol med spejl •73 - oo -

1 mahogni bord (sybord) 3o - oo -

1 symaskine 6o - oo -

1 nøddetræsgyngestol med rødt granit b .2B - oo -

1 forgyldt rundt bord med mahogniplade 3o - oo -

1 dame kurvestol med broderi . lo — oo -

3 fag røde ripsgardiner a 14 kr. 42 - po -

2 fag hvide gardiner og rullegardiner 4o - oo -

1 hængelampe 35 - o o. -

1 brysler gulvtæppe 4o - oo -

2 stykker bordtæpper 2o - oo -

3 mindre tæpper 15 - oo -

4 skilderier(3 i forgyldt og 1 i træramjôt oo -

1 puf med ulden ribsbetræk 15 - oo -

1 poleret fyrretræsbord 2o — oo —

' 4 poleret fyrretræsstble a 6 kr. 24 - oo -

1 blomsterbord 5 - oo -

3 fag uldne og 3 fag hvide gardiner 6o - oo -
1 maghognispe jl 22 - oo -

1 poleret fyrretræsbord m. 5 plader 6o - oo -

12 rørstole a 5 kr. 6o - oo -



1 fyrretræs linnedskab 4o kr • oo øre
1 fyrretræs buffet 3o — oo —

1 mahogni spejls 22 — oo —

1 hængelampe 3o — . oo —

3 fag jûtgardiner 3o — oo —

2 fyrretræs skabe a 24 kr. 48 — oo —

4 polerede fyrretræssenge a 15 kr • 6o - oo -

2 mindre fyrretræssenge a 15 kr • 3o - oo -

2 malede toiletborde 2o — oo —

2 fyrretræs servanter m. marmorplader 5o — oo —

2 malede servanter 25 — oo —

2 rørstole a 5 kr. lo — oo —

4 spfejle 25 — oo —

6 fag hvide gardiner a 12 kr. 72 — 0Ö —

6 fàreskind a 4 kr. 24 — oo —

1 porcellæns spisestel til 18 .personprloo - oo -

1 porcellæns spisestel til.6 personer 3o — oo -

1 chokoladestel til 12 personer 5o — oo — ■

1 kaffestel til 22 personer 22 — oo —

1 frokoststel 5 — oo —,

1 frugtstel til 12 personer. 2o — 00 -

1 likørstel 5 — oo —

2 messing themaskiner og kaffekander 4o — oo —

24 vin og snapsglas med 12 ølglas 15 — oo -

1 plet plat d menage lo — oo — ’

1 plet sukkerskål * 5 — oo —

1 plet flødekandé * 6 — oo —

1 plet theske'kùrv 9 — oo —

1 plet kagekurv lo - oo —

12 plet gafler 12 - oo -

6 plet theskebakker 6 - oo —

12 sølv theskeer 3o — oo —

12 sølv kaffeskeer 3o - oo —

9 sølv spiseskeer a 8 kr. 72 — oo —

1 plet potageske 6 - oo -

1 plet grødske ’ 6 - oo -

1 sølv flødeske lo — oo T

1. Sølv sauceske 16 — oo —

1. søly tbiesi lo - oo —

2 plet lysestager 8 - oo -

2 sølv syltetøjskeer 12 - oo -

2 sølv servietringe lo - oo -

2 lysestager af messing 8 - oo -

2 bordlamper 5 - oo -

1 meltønde • 4 — oo -

1 flueskab 4 — oo —

1 brødmaskine 2o — oo —

8 dierzonske bistader m. kager og bierl5o — oo —

18 damaskes duge 2oo - oo —

96 servietter a 5o øre 48 — oo —

54 hørlærreds håndklæder alk r*. 54 — oo —

25 hørlærreds pudevår a 6o øre 15- oo
18 tvistlærreds hviskestykker a 5o øre 9 — oo —

22 par hørlærreds lagner a 14 kr • 3o8 - oo -

18 par blågarns folkelàgner a 9 kr • 102 — oo -

6 par tvistlærreds pudevård a 6o øre 3 — 5o -

11 blågarns håndklæder a 1 kr. • 11 — oo -
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Skulde mit bo komme under konkursbehandling eller skulde jeg undlade 
at holde de overnævnte genstande forsikrede for 342o kr.6o øre, er 
kapitalen strax forfalden til skadesløs betaling. I søgsmålstilfælde 
gælder frdn. 25 januar 1828.

X

Fjeldgård i Torslev Sogn den 25 oktober 1886.
H.Scheibel

Til vitterlighed:
Jens Villadsen Nielsen

Heinrik Frederik Scheibel måtte den 22 december 1887 sælge til for
valter Claus Vilhelm Andersen, Dahl, fôr 54,ooo kr., heraf var de 
lo.ooo kr. regnet for løsøret.
Claus Vilhelm Andersen var svigersøn-af Jacob Andreas Weimann, Dahl, 
der stadig havde 14.ooo kr. stående i Fjeldgård, og handlen kan nær
mest betragtes som tvangssalg. Andersen fik den 25 juni 1896 land
brugsmisteriet tilladelse til at udstykke og frasælge parcellerne 
matr.nr.lb og lc, se disse, han mageskiftede den 19 oktober 19o5 med 
H.Fr.C.Wøhlk fra Allerup. Fjeldgård blev sat til 65.6oo kr. og går
den i Allerup matr.nr.lo mfl. blev sat til 33.ooo kr. Der var en 
del gæld på begge gårdene, men Andersen fik en kontant byttesum på 
15.000 kr.
H.Fr.C.Wøhlk solgte den 11 februar 19o9 parcellen 23d Vrå til Løgt- 
holt for 2ooo kr. og den 28 juli 191o splgte han Fjeldgård til Ja
cob Nielsen, Pandrupholm, for 83.ooo kr, Med henblik på videre ud
stykning blev Fjeldgårdvej anlagt, se 21.3.1912-1857.
Jacob Nielsen solgte den 3o januar 1913 til ejendomshandlet A.I.Bas
se, Alborg, betinget af at denne kunde skaffe pengene til handlen, 
men det- kneb det med, og som en sidste udvej skrev Basse den 6 novem
ber 1913 en kontrakt med mejeriejer Lystager, Øster Vrå Mejeri, der 
lød således:

•

Kontrakt om Mælkeleverance.
Jeg A.I.Basse af Fjeldgård, forpligter mig of efterfølgende ejere 
af gården til i et tidsrum af 8 år fra 1 november d.å., at levere 
al mælken fra Fjeldgård til mejeriejer Lystager, Ø.Vrå, dog med und
tagelse af den mælk, der benyttes i gårdens husholdning. Leveringen 
sker på følgende vilkår: 1
Ejeren kører selv mælken til og fra mejeriet og leverer den hver mor
gen til det klokkeslet, som bestemmes af mejeriet, i frisk, sund og 
uforfalsket tilstand. De 2 første dages råmælk må ikke benyttes. Eje
ren forpligter sig til at levere årlig mindst 75ooo kilo mælk, og der 
skal til enhver tid være mindst 3o malkekøer og kælvekvier på gården.
Mejeriet betaler mælken med 5 øre over Københavns topnotering for 
smør, beregnet efter 12-? kg. mælk til i kg. smør.
Ejeren betaler 3/4 øre pr. ? kg. skummet mælk og kærnemælk og 1/4 
øre pr. kg. valle, og ejeren kan forlange at få ialt 6o % skummet 
mælk og kærnemælk og 35 % valle tilbage af det leverede kvantum mælk« 
Lystager påtager sig forpligtelse til i en bank eller andet pengein
stitut at overtage sol.idarisk selvskyldnerkautions forpligtelse sam
men mde hr. herredsfuldmægtig Kinch, Nørresundby, for en 2den prio
ritet stor 16.000 kr. i FjeJLdgård med besætning og øvrige rette til
behør, næstefter en så stor 1ste prioritet, som kan fås i en kredit
forening eller et andet pengeinstitut uden kaution.



Lystager tilbageholder årlig 12oo kr. i mælkepenge foruden så meget, 
som' til enhver tid udkræves til lånets forrentning. De I2oo kr. afbe
tales med 6oo-kr. i hver termin(juni og decb.) første gang i juni ter
min 1914.
Mælkepengene udbetales hver 14 dag på mejeriets sædvanlige udbetalings
dag og det beløb der skal tilbageholdes, fordeles på årets samtlige 
udbetalingsdage. De tilbageholdte beløb indsættes til forrentning i 
bank eller sparekasse.
Kontrakten skal tinglæses, på Fjejdgård som servitutstiftende med pant 
næst efter 1 og 2 prioritet. Mejeriets vægt skal stedse respekteres.
Hvis ejeren misvedligeholder kontrakteh,' kan Lystager hæve den til 
enhver tid og kan da af ejeren fordre en erstatning af 2ooo kr., to 
tusinde kroner, som betales skadesløst på anfordring.
Med hensyn til servituter o.l. på Fjeldgård frafaldes retsanmærkning.
Det bemærkes, at gården er skyldsat under matr.nr.la Fjeldgård, Tor
slev Sogns sydv. del med hartkorn 3 td. 7 skp. o fjk. o alb.
Mælkens værdi anslås årligt til 4ooo kr., fire tusinde kroner.

p.t. Hjørring den 17 oktober 1913.
A.I.Basse ‘ H.F.Lystager

Handlen med Basse blev kun til en.utinglyst købekontrakt, og efter at 
havde solgt parcellerne matr.nr.lg lh lk s.v. del og 23c Vrå by, til 
Arnold Carlsen og J.N.Winther, begge af Øster Vrå, for 87Bo kr., solg
te Jacob Nielsen, der nu havde købt ”Skarnagergård”, der 15 november 
1913, skødet tinglyst 27 november s.å. til Harald Héinus Jensen, for 
61.7oo kr., med et areal på 131-132 tønder land og hartkornet var 3 
td. 7 skp. 2 fjk, 1/4 alb, Branderstaning for den nedbrændte mølle
bygning er køberen udvedkommende.
Det er første gang i hører om en arealbetejnelse over Fjeldgård. I 
forrige århundre omtaltes det boniterede mål i forbindelse med ejen
domshandler, men så godt som aldrig det geometriske mål. Vi kan nu 
få et nogenlunde overblik ovet gårdens oprindelige størrelse, når vi 
ved at 132 svarer til 3 td. 7 skp. 2 fjk. 1/4 al. 5å skulde det op
rindelige hartkorn på 7-2-2-1/4(alle forhold lige) svare til omkring 
25o tønder land. Hvilket igen svarer til en bonitetsmæssig gennem
snits ejendom i Torslev Sogn, hvor der går ca. 32-33 tønder land til 
en tønde hartkorn.
Efter at Fjeldgårds vandmølle brændte(vistnok i 1912) blev dæmningen 
sløjfet mod erstatning til Fjeldgård'ejer og udgifterne til åregule- 
ring efter ”Det Danske Hedeselskabs” foretagee nivellering og opmå
ling blev tildelt lodsejerne efter areal:

Garantidokùment.

I anledning af at Torslev sognekommune forskudsvis har udredet et 
ejeren af ”Fjeldgård” tilkommende erstatningsbeløb for nedlæggelse 
af ”Fjeldgårds Mølle” og kvittering af den dertil hørende opstem- 
ningsret, forpligter vi undertegnede lodsejere os herved til at re
fundere kommunen den udlæg i overensstemmelse med nedenstående for
deling, således at hver lodsejer tilsvarer det ved hans navn anfør
te beløb, der udgør hans bidrag:
Anders Larsen. Smedegård, matr.nr.8a 13ap Vrå le s.v. 778 kr.33 øre
Jens Juel Svendsen, Løqtholt, matr.nr.23b 31ad 23d Vrå 181 - 91 -
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Niels Jensen, Vrågård, 7a 7r 31y Vrå loa syd-vestl. 
finders Chr.Nielsen Christensen« Vråqårds Welle, matr. 
9a loc 8b 8c 24b 25n syd-vestlig del

2o6 kr.81 øre

14

1229 kr.27 øre

Harald Henius Jensen var født den 14 november 1882 i Sindal, søn af 
William Jensen, senere Hejselt, og dennes hustru Martine Jensen, født 
Christensen, og blev den 6 august 19o7 gift med Elenora Johanne Al
bertine Holm, der var datter af L.A.Holm, der fra 187o til 1875 var 
ejer af Teklaborg ved Sindal. Ægteparret oprettede den 24 februar 
1915, tinglyst 15 april s.å. følgende ægtepagt:

Ægtepagt,
Vi underskrevne ægtefæller propritær. Harald Henius Jensen og hustru 
Eleonora Johanne Albertine Jensen, født Holm, begge af Fjeldgård, 
Øster Vrå, der blev ægteviede den 6 august 19o7 og siden da har le
vet i almindeligt fotmuefælleskab med hinanden, bestemmer herved 
følgende:

Hvad Eleonora Albertine Jensen, født Holm i fremtiden erhverver, li
gegyldig om ved arbejde, erhverv, arv-eller lov eller testamente
gave, lotterispil eller.på anden måde, skal være hendes særeje.
Ligeledes skal nédenanførte effekter, der udgør vort indbo, være hu
struens særeje.
Derhos skal det indbo, som vi måtte anskaffe os i fremtiden til- for
øgelse af nedenfor anførte eller til erstatning for nedenanførte, 
være hustruens særeje.
Det indbo, som vi ejer, og som skal være hustruens særeje, består 
af følgende effekter:

1
1
1

12
1
1
1
1
1
1
1
1
14
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1

opretst. klaver mrk. Christensen Wollerup, 
spisestuebord med plade egetræ 
buffet med skab’egetræ’ 
stole med rørsæde egetræ 
sybord 
amerikansk gyngestol 
chaiselongue med rødt betræk 
dækketøjsskab antikt 
linoleumsgulvtæppe 
regulatoruhr 
hængelampe 
stålampe
sofa med pl^ch. 
stole med'-i 
lænestole - 
forkantet bord 
skrivebord med 
tobaksbord med 
spillebord 
regulatoruhr 
blomsterstative

egetræ
egetræ
egetræ
egetræ 

skabe egetræ 
2 skuffer egetræ

Brønderslev

o

gulvtæppe 
hængelampe 
stålampe

23/



1
1
1
g
3
1 

4o 
2o 
2o

3b
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6
1
1
1
2

12
1

24
12
12

2
24
18
12

6
5

12
1

3o
12
24
5o

7
24
36
24

2
2
1
1
2
1
2
2
1
1

messingbeslag 
nikkel 
nikkel 
nikkel 
nikkel 

børst

oval poleret bord 
gulvtæppe bast 
chaiselougue med rødt pluch 
svenske stole 
små brunmalle borde 
hængelampe 
skilderier og billedgr i forskellige rammer 
fag gardiner hvide med stænger 
fag trægardiner 
opsats(sølv med krystalskål) 
jordiniære sølv med krystalskål 
kaffekande kobber 
lysestager messing 
kakkelovnsforsats messing 
kulkasse med 
kaffeservise 
thepotte 
thesi 
lysestager 
fejebakke og 
sølvbæger
porcelains kaffestel til 12 personer 
theserviee til 12 personer 
glasskåle slebne 
spisestel tilil2 personer 
spisestel til 12 personer 
osteklokke sleben 
kageskåle 
vinglas 
vinkaraffel 
ølglas 
snapseglas 
ægebægre 
plat de menager 
knive 
sølvgaf1er 
dessertskeer sølv 
spiseskeer sølv 
syltetøjsskeer - 
theskeer -
potageske 
knive, gafler og skeer 
duge 
servietter 
forskellige broderier 
sengetæpper 
par lagener med pudevår 
håndklæder 
viskestykker 
brunmalde sengesteder med
underdyner, 2 langpuder, 2 hovedpuder og 2 overdyner 
jernsengested 
børnesengested '
underdyner, 2 langpuder, 2 hoverpuder og 2 overdyner 
kommode med spejl 
klædeskabe 
servanter med marmorplade

Københavnsk porcelain

grønt mønster 
blåt mønster

spiralmadratser

amerikansk kuffert 
ampel

2 32
15



16

3
5
1

2

4
4
1
2
1
1
4
1
3
2
1
1 

lo
3
1
6
2

12
1
1
7
3
1
3
4
1
2
2
2
1
1
1
2
1
3
2
4
1
1
1
1
1
1
1

servanteborde 
servantestel
dobbelt træseng med underdyne, langpude, 2 hoved
puder og overdyne
enkelte træsengesteder med underdyner, langpuder, 
hovedpuder og overdyner
underdyner, 4 langpuder, 6 hovedpuder og 4 overdyer 
firkantede træborde
glasskaskab med Zoologisk 
kørepelse 
køreslag 
fodpose 
rejsetæpper 
re jsekoffert 
schawler

skindforet 
skindforet 
skindforet

samling

havebænke
sengetøjskiste 
trappestige 
gryder 
pander 
primus 
grydelåg 
køkkenskabe 
køkkenfade og skåle 
brødmaskine
kødhakkemaskine
kar 
vaskebrædder 
zinkballie 
saltkar 
bænke
rulle
lange borde 
kaffekander emaillerede 
thekedler
dameuhr med kæde guld 
halssmykke sølv 
guldbroche antik 
slipsnååe guld 
broche med antikke stene 
brocher guld 
armbåod sølv 
fingerringe guld 
bæltespænde sølv 
fingerbøl 
symaskine 
svensk kørehest kaldet ”Max” 
jumbe med hynder 
jumbesele 
sæt seletøj (sølvpletteret)

2.
På denne ægtepagt er det vor hensigt snarest at søge kgl. konfirma
tion.

3.
Værdien af det, spm ved nærværende ægtepagt overdrages hustruen som 
særeje, overstiger ikke 4ooo kr.
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Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast, idet bemærkes at 
vi begge er fuldmyndige.

Fjeldgård den 24 februar 1915.
Eleonora Johanne Albertine Jensen Harald H.Jensen

Til vitterlighed:
N.S.Nielsen C.Christensen

Kontorrist Hjørrirfg sagfører Hjørring
Vedhæftet sålydende:

Vi Christian den Tiende
af guds nåde konge til Danmark, de Venders og Goters, hertug til Sles
vig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gøre vit
terligt:
Eftersom hos Os allerunderdanigst er blevet ansøgt om kofirmation på 
en imellem propritær Harald Henius Jensen og hustru Eleonora Johan
ne Alhertiner født Holm, af Fjeldgård ånder Hjørring Amt i Vort land 
Nørrejylland den 24 februar 1915 oprettet .og herhas in originali hæf
tet ægtepagt, med tillægspåtegning af 12 marts -s.å., så konfirmeres 
og .stadfæstete Vi hermed allernådigst bemeldte ægtepagt, for såvidt 
angård bestemmelserne i dens § 1 om, hvad der skal være hustruens 
særeje, dog at, med hensyn til fremtidig erhvervelser - denne Vor 
konfirmation ikke er meddelt overensstemmende med lov nr.75 af 7 
april 1899 § 25 jfr. 3, 2det stykke, for så vidt som erhvervelsen 
måtte være at betragte som eri efter ægteskabets indgåelse sket gave 
mellem ægtefællerne.
Denne Vor konfirmation tilligemed det fornødne af ægtepagten vil der
hos være at læse til tinge for at kunne gøres gældende imod tredie- 
mand.

Givet i København den lo april 1915. 
Under Vort kongelige segl.

(L.S.)
Efter kongens befaling.

Zahle/ N,Topsøe-*Jensen

Harald Henius Jensen fik den 9 november 1915, lyst 27 januar 1916 
kongelig tilladelse, til sammen med sin øvrige famile, efter mode
rens initativ, til at for fremtiden at føre familienavnet Thrane. 
men kom efterhånden tilsyneladen i økonomiske vanskeligheder, og den 
6 oktober 1921 tinglystes følgende:

Udskrift 
af

Fogedbogen for retskreds nr. 7o, Sæby Købstad og Dronninglund Herred.
Aar 1921 den 3'oktober, eftermiddag kl.2^ bleo Sæby Købstad og Dron
ninglund Herreds fogedret sat og holdt på ”Fjeldgård” i Torslev sogn, 
beklædt af den ordinære foged 0.C.Knudsen med de tiltagne vidner kon
torist A,Andersen og chauffør Chr.Pedersen, begge af Sæby, der udmeld- 
tes til vurderingsmænd og på tro og love erklærede at ville vurdere 
efter bedste overbevisning, hvilket de ved deres underskrifter på for
retningen bekræfter, hvor da foretoges:

Udpantning efter begæring af dommerfuldmægtig H,Frederiksen, Sæby.

23?
17



For rekvirenten mødte kontorist V.Nielsen, der fremlagde fuldmagt af 
dags dato og udpantningskendelse af 12 august 1921 med påtagning for 
kyndelse af 18 s.m. i henhold hvortil hun bad rekvisitus affordret 
og i mangel på øjeblikkelig betaling udpantning foretaget for:
Det på kendelsen opgjordte beløb 
Møde og andel i befordring

Forretningens bekostning 12 kr.
Vidner og vurdering 2 t

14 kr.

7o4 kr.79 øre
2o - oo -

724 kr.79 øre

14 - oo ~
738 kr.79 øre 

med videre påløbne renter og omkostninger.
Rekvisitus propritær H. Jensen Thrane blev a'ntruffet p'ersonlig‘og af- 
kravet beløbet, hvilket han erklærede sig ,ude af stand til at betale. 
Derefter blev registreret og af vidnerne vurderet den rekvisitus til
hørende faste ejendom ”Fjeldgård" i Torslev sogn matr.nr.la og IL 
sydvestlige del, af hartkorn henholdsvis 3 td. 7 skp., 2 fjk. 1/4 alb. 
og 5 skp. 1 fjk. 2?k alb., med bygninger, disses mur- og nagelfaste 
tilbehør, samt .av.l, afgrøde og gødning, hvilket alt af vidnerne (
vurderes til loo.ooo kr.
Endvidere registreredes og vurderedes:

12 røde køer a 25o kr. 3.000 k
2 røde kvier a 15o kr. ♦ 3oo —

12 røde kalve a loo kr. 1.200 —

1 roeskærer 25 -

2 arbejdsvogne a 2oo kr 4oo —

1 kassefjedervogn 25o -

1 rejsefjedervogn 15o -

2 slibestene a 2o kr. 4o —

3 sæt seletøj a 25 kr. 75 —

1 brun hoppe, 6 år gl. uden aftegn 9oo —

1 rød hoppe, .6 år gl. - - 7oo -

1 brun hoppe, 6 år gl. - - 7oo —

2 vallaker 3 år gl. a 6oo kr. 12oo —

1 rødt .føl loo —

1 svinekasse 5 —

1 kartoffelsorterer 5o —

1 selvbinder 4oo —

1 orne . 75 —

1 so 75 —

6 4 mrd. grise a 75 kr. 45o -
5 6 ugers grise a 5o kr 25o —

2 drægtige søer a 3oo k r. 6oo —

2 ailetønder a 5o kr. loo -

1 hesterive loo —

1 sæddækker 25 —

1 slåmaskine 5o —

1 kartoffeloptager loo —

4 dobbelte harver a 2o kr. 8o —

2 kultivatorer a -75 kr. 15o —

1 radrenser 5o —•

1 radrenser 25 —

2 dobbelte plove a 75 kr. 15o —

6 transportspande a 3o kr. 18o -
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6 får og 1 vædder a 75 kr. 45o k
6o høns og kyllinger . 18o

4 gæs a lo kr. 4o -

9 gæslinger a 8 kr. 72 -

3 ænder a 5 kr. 15 —

3 enkelte plove a 3o kr. 9o —

1 dynge sten lo -

2 tylt brædder ca. 5o -

5 løse tohamler 5o —

2 løse trehamler a 12 kr. 24 —

6 4 flænedé grebe 18 -

2 spader a 5 kr. io -
5 skpvle a 2 kr. lo —

småredskaber 25 —

2 kuler kartofler(6o tønder) 3oo -

Den 13 december 1921 gik Fjeldgård til tvangsauktion, fremkaldt af 
Kreditforeningen i Vibprg, og da så panteattesten ud som følgende:

1. Kreditforeningen, Viborg
2. Kreditforeningen, Viborg
3. Jydsk Landhypotekforening

4. Sæby Bank
5. Fhv.propritær A.Carlsen, Ø.Vrå og 

sagfører C.Nielsen, Sæby
6. Kreaturhandler H,Madsen, Nyborg
7. Fuldmægtig Frederiksen, Sæby
8. Sæby Bank

9. Johs.Larsen, Sæby
10. Taars Teglværk
11. P.C.Jørgensen, København
12. Kjærholm-Nielsen, Ø.Vrå

45.000 kr.oo øre
lo.4oo - oo -
13.000 - oo -
15.000 - oo -

12.000 - oo -
13.000 - oo -

738 - 79 -
4.259 - 4o -

Ö82 - 37 -
737 - 95 -

762 - 84 -
3.344 - 91 -

Det ligner rent umiddelbart en almindelig forgældet ejendom, men ser 
man de forskellige poster lidt nærmere efter i sømmene, ser vi at fra
set de 3 første poster, og nr. 4, Sæby Bank, hvor lånet på 15.ooo kr. 
blev stiftet den 5 november 1918, så blev alle de andre gældsposter 
oprettet inden for 1 år før tvangsauktionen, og i de fleste tilfælde 
kun nogle måneder føy, så ligner det hele et taktisk spil, fké. sæl
ger Thrane sin besætning, og stopper pengene i lommen, hvorefter han 
køber en rød besætning på fyn, af kreaturhandler H.Madsen i Nyborg, 
der som betaling fik et pantebrev i gården på 13.ooo kr., der var ud
stedt den 22 september 1921, altså 3 måneder før tvangsauktionen, 
dette blev senere transporteret til de 3 mænd der blev købere af går
den, købm. C.M.Aabel, Ø.Vrå, købm. J.Kjærholm Nielsen, Ø.Vrå og tøm- 
merchandler Johs.Larsen, Sæby, men sikkert ikke til pari kurs. Et an
det eks., fabrikant Albert Sørensen, Sæby, mødte op og foreviste en 
bestillingsseddel af 9 marts 1921 og reserverede sin ejendomsret i 
henholå herti til følgende på gården beroende effekter: 1 helrenser, 
1 kværn, 1 hakkelsmaskine og transmissioner, samt en rensemaskine. 
Der skyldtes endnu 2oo5 kr. Sikkert er det, at Thrane ikke gik fra 
Fjeldgård som en ruineret mand, for i oktober 1922 købte han Tekla- 
borg ved Sindal, som var en både større og bedre gård en Fjeldgård, 
og som iøvrigt stadig er i slægtens eje.
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Købm. C.M.Aabel, Ø.Vrå, k-øbm. J.Mærholm Nielsen, Ø.Vrå og tømmer
handler Johs.Larsen, Sæby, fill gården tilslået for et bud på 98.5oo 
kr., og solgte den 26 oktober 1922 til partikulier H.Petersen-Lang- 
hede fra Dronninglund for 14o.ooo kr.
Hans Petersen-Langhede var søn af Søren Romanus Petersen, Store Lang 
heden ved Ørsø, og dennes hustru Marie Charlotte Hansen. Han blev 
gift med Ane Kirstine Als, se ægtepagt 3o.4.1925, og overtog Store 
Langheden i 1914, som han solgte 1192o og slog sig ned i Dronning
lund som partikulier, og førstherefter tog han navnet Langhede,
Hans Petersen-Langhede mageskiftede så vidt jeg er orienteret, i 
1929 med Christian Peter Jensen, Store Engen i Sæsing, der den 4 no
vember 1957 solgte til sønnen Knud Arne Jensen. Gårdens areal er nu 
på 45.3900 m .



Lilkjær 
matr.nr. Ib

Jens Chr.Lund Svendsen købte parcellen fra Fjeldgård den 28 olt 
1897. Parcellen blev sat i hartkorn til 1 skp.3 fjk. 1 alb. og gL 
skatten var 4 kr.15 øre. Han solgte den 5 april 19o6 til Christen 
Christian Pedersen, der den 27 novb.1913 købte -parcellen matr.nr. 
1£ fra Fjeldgård for 3.667 kr.

A.M.Pedersen solgte den 15 januar 1938 til Harald Sørensen, de? 
har købt jord til siden.

i 1938 var ejendommen på 38 tdl.

matr.nr.lc
Martin Chr.Hansen, Knepholt hus købte den 1.4.1897 fra Fjeld-, 

gård for 7oo kr. 3-o gi.skat 1 kr.69 øre

F.jeldgårdsvej 32
matr.Id

Jens Marinus Christensen havde haft huset i leje og købte fra 
Fjeldgård den 21 april 19o4 for 5oo kr., hartkorn 1-i. Han solgte 
den 14 novb.1912 til enke Karen Marie Madsen,f.Christensen for 18- 
oo kr. og lejer et værelse, samt et lille rum bag ved værelset fa? 
5 kr. årlig, der skal betales med halvden hver 1 maj og 1. novb., 
lejemålet er uopsigelig fra begge sider så længe lejeren lever, 
matr.nr.2i var købt til den 8.2.19o6.

Karen Marie Madsen solgte den 2o novb.1913 til Jens Christen-* 
sen, Fjeldgård mark for 1795 kr. og forebeholder sig 2 stuer i ve- 
ster ende af huset for livstid. Ejendomsskylden var 13oo kr.

Jens Christensen solgte den 28 januar 1915 til Niels Nielsen, 
der den 16 novb.1922 solgte til Lars Chr.Frederiksen, der den 5 
april 1923 solgte til Carl Christensen for 24.ooo kr.

Aksel Pedersen solgte den 7 maj 1935 til Kathrine Marie Jensen, 
der den 23 sept.1971 solgte til Anker Bollerup, der den 2o decb. 
1973 solgte til forstanderinde Inger Person.

matr.nr. li
Martin Christian Hansen, Vrængmose købte parcellen fra Fjeld

gård den 27 novb. 1913 for 4.2oo kr. 2-2-2-J



Vester Fjeldgård 
matr.nr.Ih lk

Handelsmand Arnold Carlsen i Øster Vrå købte parcellerne fra 
Fjeldgård henholdsvis 27 novb.1913 og 2 sept. 1915 og solgte den 
24 febr.1916 til Anton Marinus Jensen, Korsagerhus for 19.5oo kr., 
der den 18 april 1918 solgte til hotelejer E.Christensen,Ø.V. for 
21.700 kr., der den 3 okt.1918 solgte til Laurits Andersen fra 
Hvidsted for 28.5oo kr., af løsøre omtales 2 heste, 6 køer, 5 
ungkreaturer og kalve, 3 grise, 18 traver rug, 5o traver vårkorn 
og noget hø. Han solgte den 21 august 1919 til Chr.Thomsen fra 
Frederikshavn for 3o.6oo kr. Tvangsaktion den 14 okt.1924 og her 
købt af købm.Aabel, Ø.V. som eneste bydende, der overdrog skødet 
til Chr.Adolf Nielsen, Askebjerg for 3o.ooo kr.

Fogden til Ejvind Knudsen den 13 april 197o.
Ih 7.8580 m2
lk 4.8610 •'

Vrængmosevej 45
matr.nr. IL

Handelsmand Arnold Carlsen, Ø.Vrå købte parcellen fra Fjeldgåid 
den 27 novb.1913 for 5.14o kr. og solgte tilbage til Fjeldgård dei 
19 april 1917 for 8.563 kr.

Ernst Lund solgte til Elman Nielsen den 23 april 1958.
IL II.8090 m2 
ls 134o "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o
Vrængmosevej 53
matr.nr. lm

H.Pedersen-Langhede, Fjeldgård solgte den 9 decb.1926 ca.16 tdL 
til murer Ludvig Peter Christensen for 54o kr.pr.tdl., der blev 
til 8-64o kr. hartkorn 3 skpi, statslån.

Niels Jensen Pedersen solgte den 11 maj 1945 til Johannes Mad-O
sen, der købte parcellen lu i 1983. Ejendommen er nu på 17.3629 nt

Vrængmoseveg 57 2 Knud Jensen
matr.In 9.0I60 H.Pedersen-Langhede, Fjeldgård solgte ca.16
tdl. til Christian Carl Christensen den 9 decb.1926 for 525 kr. 
pr. tdl., der blev til 84oo kr., hartkorn 2-3-li, statslån, ad
komst ved skifteretten til Olga Marie Christensen den 4 april / 
i960,s.d. til Jørgen Christensen, der den 5.5.1965 solgte til_y
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Engheden Brønderslevvej 285
matr.nr.lo mfl.
lo 8.o38o m Chr.Vrængmose købte den 6 okt.1953 og i 1978
1P 
iq

6.7990 "
43o " købte han 9c 9d til

9c 3.5096 ’’
9d 2.4831 "

Vrængmosevej 49
matr.Ir Chr.Jensen solgte den 1 novb.1944 til Peder Pedersen, 

der den 5 april 1983 solgte til Hans Jørgen Christen
sen, der samme dag solgte til Johannes Andersen, der 
den 22 juni 1983 solgte til Ivan Pedersen.

Melhaven
matr.nr.lg
Th.Møller Christensen, Ll.Vrængmose købte den ubebyggede parcel 
fra Fjeldgård den 2 sept.1915 for 43oo kr. og solgte den 3 juni 
1926 parcellen, stadig ubebygget, til Hans Johan Hansen fra Nr. 
Kornum for lo.ooo kr. statslån 1 juli 1926

Ottinus Christensen solgte den 4 juni 1947 til Emil Christiansen



R A M S H 0 L T
matr.2 s.v.

Ramsholt var fæstegård under Ormholt og købt til selveje i 17- 
98. Efter 1844 matrikelen blev gården sat i hartkorn til 5 td.l 
skp.l fjk.l alb. og gi. skatten var 34 rd. og 62^ sk.

Enkemand og gårdmand Jørgen Christensen, Ramsholt blev den 28 
decb.1841 gift med Maren Jørgensdatter. Han døde i 1852 og enken 
giftede sig med ungkarl Lars Severin Pedersen, der fik vielsesat
testen tinglyst som adkomst den 7 april 1853. Gården gik til 
tvangsaktion den 22 decb.1885 og her købt ved 3.aktion af kommi
sær Morten Christensen, Hjørring, der overdrog retten til skøde 
til Jens Peter Larsen for 35.ooo kr., der dog først fik skødet 
tinglyst den 8 januar 1891.

Jens Peter Larsen begyndte at udstykke gården og solgte den 
19 juli 1894 til mejerist Chr.Jensen fra Åbybro for 3o.ooo kr., 
alt løsøret medfulgte undtagen 1 får med lam og halvdelen af gar
dens gåseflok. Hartkornet var nu 4-2-3-O og gi.skatten 58 kr.3o 
øre.

Chr.Jensen udstykkede yderligere og solgte den 3o okt.1924 
med et hartkorn på 3-3-O-1, til Mads Peter Madsen fra Nr.Røllen 
i Volstrup for loo.ooo kr. Ejendomsskylden var 47.ooo kr.

Mads Peter Madsen solgte i 1932 til Chr.Jensen, der den 28 ju
ni 1938 solgte til sønnen Ejner Jensen.
areal: 62.2172 m2



SORTKJÆR 
matr.nr.2b mfl. (—'

Jens Peter Larsen købte parcellerne 2b 25s fra Ramsholt den
8 januar 1891 og solgte den 8 januar 19o6 til Niels Marinus Niel
sen for 8o kr., der samtidig købte 6 tdl.£ra Ramsholt, heraf 5 
tdl.ager og 1 tdl.hede. Prisen var 2oo kr.pr. tdl. ager og 5o kr. 
£or heden. Parcellen £ik matr.nr.2£, hartkorn l-3-o og parcellen 
25 o I alb.

Ejendommen gik til tvangsaktion den 13 januar 1911 og her over
taget a£ husmandskreditf., der den 25 juli 1913 solgte til Jens 
Peter Martinus Pedersen fra Vadum, der den 2o novb.1913 solgte 
til fhv.propritær Carl Wøhlk, Sønderlunden i Hallund, med særeje 
for hustruen Else Marie Wøhlk,f.Wacher, der den 13 marts 1919 
solgte til sønner Verner Wacher Wøhlk og Gunnar Wacher Wøhlk for 
12.000 kr.

Verner Wacher Wøhlk solgte den 16 juli 1925 sin halvpart til 
Gunnar Wacher Wøhlk for 9.ooo kr., der den 8 sept.1939 solgte til 
Emma Wøhlk(adkomst), den 12 januar 1962 fik Julia Marie Wøhlk ad
komst som særeje.

RAMSHOLTLUND
matr.nr.2c

Ejendommen var fæsteejendom under Ramsholt og den 8 januar 18-1 
91 solgt til Jens Peter Larsen,der den 6 juli 1899 solgte til 
ugifte Petrine Jokumsen for 25oo kr. og flyttede til Sæby. Ejen
dommen var i hartkorn sat til 3 skp. og gl. skatten var 5 kr.3 øk

Petrine Jokumsen solgte den 13 april 1916 til Hans Chr.Nicolaj 
Ramlov fra Nejsum for 8.8oo kr., der den 5 decb.1941 solgte til 
Åge Ernst Ramlov, der den 12 decb.l98o solgte til Ole Holm.

RUDBÆKHOLT 
matr.nr.2d s.v.

Anders Andersen købte parcellen fra Ramsholt den 1 decb.1892, 
hartkornet blev sat til 3-2—g- og gl.skatten til 5 kr.95 øre. Han 
solgte den 16 april 1914 til Niels Chr.Højbjerre fra Ø.Vrå, der - 
den 8 juli 1915 solgte til Jens Nielsen fra Løth i Lendum sogn 
for 14.000 kr., der den 25 maj 1916 købte parcellen 23e fra Rams- 
holtmark for 12oo kr. og solgte den 16 maj 1918 til Frederik 
Frederiksen fra Hjørring for 26.9oo kr., der den 24 maj 1923 solg1- 
te til Harald Chr.Fuglsang Hansen for 25.ooo kr., der den 19.2. 
1925 solgte til Haugård Nielsen, der den 19.7.196o s.til Poul Ing-

Ä (/j vard Nielsen.



Vrængmosevej 6o
'—matr.nr.2e

Bager C.Jensen,Ø.Vrå købte parcellen 2e fra Ramsholt den 9 au
gust 19oo og solgte den 16 febr.l9o5 til Jens Jensen for looo kr. 
der den 8 januar 19o6 købte yderligere 14 tdl. fra Ramsholt,matr. 
2h, for 2oo kr.pr.tdl. Han solgte den 14 marts 1912 til Niels Ch. 
Nielsen, hidtil Knudseje mark for 9.2oo kr., der den 11 april 19- 
18 solgte til Chr.Larsen, Langthjem for 17.ooo kr., der den 14 
august 1919 solgte til August Christensen, Råholt i Try for 21. 
9oo kr.

Børge Nielsen solgte den 2 febr.1959 til Jens Nielsen.p
areal: 6.8175 m

O

Ramsholt mark 
matr.nr.2k mfl.

Ludvig Hansen købte parcellen fra Ramsholt den 2 marts 19o5 
for 2oo kr. pr. tønde land, dog således at heden, der udgør ca. 
2 skp.land medfølger gratis. Han bebygger og får skødet tinglyst 
den 8 januar 19o6 og købte den 27 novb.1913 parcellen 23e fra 
Fjeldgård for 12oo kr., men solgte denne igen den 25 maj 1916 til 
Rubækholt for samme pris og samme dag solgte han ejendommen til 
Niels Christian Sørensen for 3ooo kr., der den 1 august 1946 solg
te til Harald Bereing, der den 6Vnovb.1962 solgte til Villy Wøl- 
driche Nielsen, der den 25 august 1977 solgte til Kaj Nielsen.

matr.nr.2g Chr.Sørensen købte parcellen fra Ramsholt den 8.1. 
19o6 for 2oo kr. pr.tdl.,dog således at heden ca.| td. medfølger 
gratis, arealet var på 12 tdl. Niels Chr.Sørensen overtog 26 maj 
I9I0 og hører nu til, eller sammenlagt med 2k.



Fjeldgårdsvej 17 
matr.nr.2i mfl.

Jens Marinus Christensen, Fjeldgård mark købte ca.5 tdl.fra Cø 
Ramsholt den 8.ip.9o6 for 2oo kr.pr.tdl. og da arealet blev målt 
op til 60500 kvr.alen, blev prisen 864 kr. Han solgte den 21.12.
1916 til sønnen Chr.Sigvardt Christensen for 7ooo kr., der den 
25.3.1958 solgte til Kaj Ludvig Christensen, der i 1973 købte par
cellen 2n til og havde da taget navnet Trekær.
2i 2.3838 m2
2n 9.1039 "
jvnf.21.2.1916 

matr.nr.2 o Jacob Jacobsen 3.1.1924 areal 111.294 kvr.alen

______________________________________________ ._____________________________ ø

Nørhaven
matr. nr. IL

2Arealet er I0.14I0 m og ejendommen er opført i 1938, forment
lig af Peter Pedersen, der den 13 april 1944 solgte til Alfred 
Trigo Carlsen.

matr.nr.2m
Ejner Jensen solgte til Jens Gotfred Jensen den 3o april 1968

L>



LILLE VRÆNGMOSE
matr.nr.3 s.v. mfl.

Lille Vrængmose, der i nyere tid også er bleven kaldt Melle 
Vrængmose, blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 
1 skp. 1 fjk. 2i alb. og gi. skatten var 6 rd.39 sk. Desuden 
havde gården andel i Sortemosen.

LI.Vrængmose var fæstegård under Ormholt og købt til selveje 
i 1798 af Jørgen Christensen, der var gift med Maren Nielsdatter. 
Datteren Maren Jørgensdatter blev den 9 okt.1816 gift med Chri
sten Christensen, der samtidig overtog gården. Maren Jørgensdat
ter døde allerede den 29 maj 1817 og Chr.Christensen gifter sig 
den 21 okt.1817 med hendes yngre søster Ingeborg Jørgensdatter, 
døde nogle år senere og Christen gifter sig der efter med Maren 
Nielsdatter.

Christen Christensen solgte til Jens Chr.Nielsen, men hvor når
er usikkert, formentlig 1851-52. Jens Chr.Nielsen døde den 1 juni 
1857 og Christen Sørensen overtog da gården, som han fik skøde på 
den 24 sept.1857, men inden da havde han søgt om et lån på 5oo rd. 
af offentlige midler og i den anledning blev gården vurderet Løve? 
dag den 6 juni 1857 af sognefoged Hans Christian Hansen i Stagsteä 
(Mellergård) i Skæve sogn og Peter Chr.Hansen, Kirkegård i Helium 
sogn, jvnf.af1.2o.6.1872. Beskrivelsen af gården lød således. 
Våningshuset: sønder i gården, lo fag og en taske(udskud), opført 
af bindingsværk med klinede vægge, indrettet til beboelse, med 
undtagelse af de 2 vester fag og tasken, der er indrettet til il- 
debrændsel. Bygningen er gammel, men i beboelig stand.

y Laden: norden i gården, 8 fag og 2 tasker og opført af bindings--» 
værk af blandingstømmer med klinede vægge, indrettet til lade, 
heste- og kostald, samt fåresti. Bygningen er gammel og temlig 
godt vedligeholdt.
1 hus: østen i gården, 3 fag og en taske,opført af bindingsværk 
af blandingstømmer og med dels murede og dels klinede vægge. Byg
ningen er gammel og temlig godt vedligeholdt. Samtlige bygninger 
er brandforsikret for 3oo rd.

Gårdens areal udgør 4o tønder land, heraf 28 tdl.agerjord, lo 
tdl.hede og 2 tdl.eng. Agermarken er almindelig god sandmuldet 
jord, tjenlig til al slags sæd. Den er fortiden i god drift. Over
flødighed af god mergel findes på ejendommen og noget af marken 
er merglet. Heden er af god beskaffenhed og egner sig fortrinlig 
til dyrkning, den udgør for tiden en god græsning. Ildebrændsel 
findes i overflødighed i fællesmosen(Sortemosen) som gården har 
andel i.



Den årlige udsæd angives at være 4 td.rug, 2 td.byg, 12 td. 
havre og 2 td.kartofler. Hvilken udsæd skønnes passende fortiden, 
men kan øges betydelig når s heden bliver opdyrket. Foldene ansæt
tes til 6 af rug, 8 af byg, 8 af havre og lo af kartofler.

Besætningen består af 2 heste, 5 køer, 6 ungdyr og 8 får. Hvil
ken besætning når heden bliver opdyrket kan forøges.

Gårdens virkelige værdi ansættes til 26oo rd.rigsmønt „ efter 
vor samvittighed og bedste skøn ".
Løverdag den 6 juni 1857. Hans Chr.Hansen Peter Chr.Hansen f.p.

Christen Sørensen solgte den lo august 1871 til Kjeld Jørgen
sen Klit for 3ooo rd.,løsøret bestod af 4 køer, 2 kvier, 4 får, 
1 vogn, 1 plov, 2 harver samt avlsredskaber. Klit solgte den 8 ja
nuar 1874 til Peder Christian Christensen Møller fra Tårs for 3. 
6oo rd. og da var der kun 1 brun hoppe, 1 sort ko og lidt ungdyr. 
Efter Møllers død blev hans dødsbo taget under konkursbehandling 
den 27 marts 1878 og gården blev stillet til tvangsaktion den 31

1O ojuli 1879. Aktionen blev bekendtgjordt i Berlinske Tidende, Ålborg 
Stiftiende, Sæby Avis og meddelt ved kirkestævne i Understed, Ka
rup, Hørby, Torslev, Skæve, Albæk, Voer kirker, samt ved opslag 
i Flauenskjold og Vrå kroer. Der blev ved den 1.aktion budt 7. 
ooo kr. for gården af skolelærer Christen Nielsen fra Svendstrup 
skole i Tårs sogn og han blev ikke overbudt ved de efterfølgende 
3 aktioner.

Christen Nielsen døde den lo novb.1894 og enken Sophie Nielsen 
fik adkomst til gården den 24 decb.1895 og solgte den 24 decb.l9c8 
til Christen Christensen fra Røllen i Volstrup for 13.5oo kr., 
alt løsøret medfulgte, dog forebeholdte sælgerinden sig en sort
hjelmet 7 måneder gl.kalv(den næstmindste) og den halve af hønse- 
bestanden, således at hun tager først.

Christen Christensen solgte den 11 august 19o4 ca.8 tdl.(sær- 
skildt beliggende opdyrket hedelod med tilhørende eng) til Knep- 
holthus(nu Elbæk) for 22oo kr. og solgte den 6 april 19o5 gården 
til Søren P.Olesen fra Ulsted for 11.loo kr., der den 24 juni 19- 
o9 solgte til Anders Chr.Andersen, tidligere Ganeskovhus for 14. 
ooo kr., der den 1 sept.l91o solgte til købm, C.M.Aabel, Ø.Vrå 
for 15.000 kr., der den 24 novb,191o solgte til Thomas Møller Chrt 
stensen, hidtil København for 14.loo kr.+ den tilbageværende brarri. 
assurancesum på 21oo kr. hos landbygningernes aim. brandf. Hvornår 
branden var er usikkert. Var ikke omtalt 1 sept,191o og 18 august.

Thomas Møller Christensen og hustruen Alvilda Theodore Chris
tensen^ .Poulsen, ægtepagt 4 maj 1922. Måtte gøre opbud i 1928, 
fogedudlægsskøde til Thora Christiane Løgtved, f.Olesen 4.4.1928 
solgte den 5.12.1958 til sønnen Oscar Løgtved. , ...

Melle Vrængmose: Anthon Peter Løgtved 1927 31 tdl.



KNEPHOLT 
matr.nr.4a s.v.

Knepholt blev efter 1844 matrikelen sat i harkorn til 7 skp. 
1 fjk. 1^ alb. og gi.skatten var 6 rd. 6o sk.

Peder Christensen, der var gift med Karen Berthelsdatter køb
te Knepholt den 13 maj 1828, skødet tinglyst den 18 decb. s.å. 
Han solgte den 8 novb.1857, skødet dog først tinglyst den 23 au
gust I860, til svigersønnen Anders Pedersen for 800 rd. Peder 
Christensen døde den 27 april 1885» 9o år gi. og var da enkemand.

Anders Pedersen solgte den 13 juli 1871 til grd. Godich Jensen 
fra Kjettrup mark, Kjettrup sogn i Han herred for 27oo rd., der 
medfulgte 2 heste, 4 køer, 1 kalv, 2 vogne, 1 plov, 2 harver, 5 
får, 2 sæt seletøj m.m. matr.nr.25r af Sortemosen hørte til ejen
dommen. Skødet blev tinglyst den 2 maj 1872 og den 6 august 1874 
købte han parcellen 25e fra Fjeldgård for 131 rd. og mageskifter 
den 11 august 1881 med Jens Chr.Andersen, Nr.Bjergene i Albæk 
sogn, der den 16 febr.1882, lyst 28 juni s.å., mageskifter med 
Bertel Peter Andersen, Nødbakken, der frastykker parcellen 4b og 
mageskifter den 17.12.1885 med Christen Ludvig Poulsen, skødet 
tinglyst den 18 januar 1886 og straks efter mageskifter han med 
Jens Peter Jensen, Ålstrup i Jerslev sogn.

Jens Peter Jensen solgte den 17 okt.1889 til Lars Chr.Pedersen, 
der den 24 sept.1935 solgte til Knud Christian Højholt Christensen 

areal: 13.2875 m2



ELBÆK 
matr.nr.4b mfl. s.v.

Martin Christian Hansen købte parcellerne 4b 4c fra Knepholt 
den 5 maj 1887 for 255o kr. og den 14 april 1898 købte han ca.13^ 
tdl. af sin fader Lars Chr.Hansen, St.Vrængmose, matr.nr.5b for 
6oo kr. og den 11 april 19o4 købte han ca.8 tdl. fra LI.Vrængmose 
for 22oo kr. parcellerne 3b 3c.

Børnene fra St.Vrængmose tog den 7 maj 19o8 navnet Vrængmose 
og Martin Chr.Vrængmose købte parcellen lc fra Fjeågårs for 7oo 
kr. og den 27 novb.1913 købte han parcellen li samme sted for 4. 
2oo kr. og den 22 juni 1916 tilgiver han ejendommen navnet Elbæk. 
Ejendommen var hidtil bleven kaldt Knepholthus.
Lars Chr.Hansen Vrængmose købte i 1927, da 31 tdl.

Chr.Vrængmose solgte den 17 okt.1968 til sønnen Kaj Vrængmose. 
Ejendommen Sønder Rævbak er lagt til og skal kort beskrives ne
denfor.
Elbækvej lo
4c 16.5122 m2
17 20.6909 ”

Sønder Rævbak: matr.nr.17a s.v. 1-o-o-i gi.skat 5 rd.12 sk.
Rævbakled: ” 18 s.v. 1-0-2? 41 "

Ove Haugård Jensen købte ejendommen den 14 decb.1865 og døde 
den 19 okt.1875. Hvor efter gården blev overtaget af sønnnen Fre
derik Christian Magnus Ovesen den 15 august 1878. Han tog Haugård 
til efternavn og solgte straks efter til enke Marentine Christine 
Nielsen, der gifter sig med Jeppe Nocolai Pedersen, der fik skøde 
på gården den 26 august 188o og solgte til, eller nermest mage
skiftede med Lars Svendsen fra Kjærhuset den 12 april 1883, der 
den 23 okt.l89o mageskifter med Mads Nielsen fra Høgsted, der den 
5 maj 1892 mageskifter med Anders Chr.Nielsen fra Hæstrup, der 
den 16 januar 19o8 solgte til Niels Christian Mørk Jensen fra Ste
rup for 16.000 kr. og flyttede til Bagterp. Solgte i-1938 til Chr 

Pete Jensen ?•gw
Chr.Vrængmo’se* solgte den 17 okt. 1968 til Kaj Vrængmose.

17 20.6909 m2
4c 16.5122 "

25



STORE VRÆNGMOSE 
matr.nr.5a s.v.

Store Vrængmose blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 
1 td.7 skp.2 fjk.i alb. og gl.skatten var 17 rd.ol sk.

Gårdmand Hans Chr.Larsen døde den 15 marts 1842, 45 år gl. og 
enken Mette Marie Nielsdatter gifter sig den 4 januar 1844 med 
ungkarl Christen Larsen, der fik vielsesattesten tinglyst som ad
komst til gården, som han den 8 januar 1863 solgte til Lars Chri
stian Hansen, der den 14 april 1898 solgte 13-g- tdl. til sønnen 
Martin Christian Hansen, Knepholthus og solgte den 1 febr,19oo 
St.Vrængmose til svigersønnen Jens Peter Pedersen. Værdien var 
sat til 12.000 kr. Lars Chr.Hansen døde som aftægtsmand i St. 
Vrængmose den 21 juli 19oo. Børnene tog den 7 maj 19o8 i henhold 
til lov af 1 april 19o5»Vrængmose som familienavn.

Jens Peter Pedersen mageskiftede den 7 maj 19o8 med Anders Pe
ter Andersen fra Grinsted. Løsøret bestod bla. af 2 følhopper, 
14 køer, 13 ungkreaturer, 5 får med yngel, 4 fedesvin og alt i 
maskiner bla. hestegang.

Anders Peter Andersen solgte den 3 novb.1939 til børnene Fre
derik Tscherning Andersen og Alma Andersen.

36.1191 m2

N.B. Christen Larsen solgte den 23.1.1857 til Jørgen Christensen 
der deri 12 novb. 1868-7 solgte til fhv, mejeriforpagter Carl Mar
tinus Dahl for 22oo rd., der solgte til Lars Chr.Hansen



Bøgelund Champignongartneri
matr.nr.5c 7.6973 m2 Poul Hejsie-t købte den 14 juli 1976
" " 25g 2.8197 " Vrængmosevej 86

ejendommen er opf. i 1933 af Karl Johan Onesimus



NØRRE RÆVBAK
matr.nr.6 sydvestl. mfl.

Nørre Rævbak blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 
td. 1 skp. o fjk. 2 alb. og gammel skatten var 7 rd. 86-j sk.

Willads Hansen, der var gift med Marie Iversdatter, havde 
købt gården, såvidt det kan skønnes, før 183o, han solgte den 
8 juni 187o til sønnen Hans Chr.Willadsen, der var gift med 
Christine Sørensen. Han solgte den 25 novb.l9oo til sønnen Sø
ren Johan Willadsen for 5,4oo kr. og gik på aftægt.

Søren Johan Willadsen besluttede at rejse til staten lova i 
U.S.A, og gav den 11 febr,19o3 sagfører Gustav Riber i Sæby fuld 
magt til at sælge gården.

Sagfører Riber solgte den 25 juni 19o3 til Jens Peter Poulsen 
fra Taars for lo.5oo rd. Anders Chr.Poulsen 25.6,19o3 ?. Solgte 
den 6 okt.1921 parcellen 6b for 2o.ooo kr.

Hartmann Thomsen købte den lo okt.1966.

6a 22.o75o m?
2o 1734 ”



KOL BRO VEJEN 
matr.nr.7a sydvetsl.mf1.

Kolbro Vejen, eller Vejene blev efter 1844 matrikelen sat i 
hartkorn til 1 td. 4 skp. o fjk. 1 1/4 alb. og gammel skatten 
var 16 rd. 8 sk. GI.hartkorn 2-2-3-1.

Søren Sørensen købte gården den 17 febr.1848. Han døde den 
25 marts 1866 og enken Mette Marie Knudsdatter solgte den 26 ja

nuar 1868(ved grd.Peter Knudsen) til Carl Marinus Nyssum for 
3ooo rd. Der medfulgte 2 heste og 4 køer. Men Nyssum mageskifte
de inden han fik skødet tinglyst,den 11 marts 1868 med Thøger 
Jacob Peter Thøgersen, Vejerbakken i Åsted, der fik skødet ting
lyst den 9 febr.1871. Værdien af Vejen var sat til 3ooo rd. og 
Vejrbakken til 185o rd.

Thøger Jacob Peter Thøgersen solgte den 5 juli 1888 til Chri
sten Andersen, der den 8 januar 1925 solgte til Jens Martinus 
Jensen for 42,ooo kr.

Eigil Rævdal solgte den 8 decb.1958 til Jørgen Christensen, 
der har købt jord til siden.
Brønderslevvej 295 

O

7a 16.6985 m2
7d 3.5620 ”
6b 10.0062 ”

Cj

7b 7929 m2

Th.C.Jensen solgte den 23 juli 193o til Anine Marie Hansen, 
der den 19 novb.1953 solgte til Lars Peter Hansen, adkomst for 
Jens Chr.Hansen og 7 andre den 19 febr.1983, der solgte s.d. til 
Edvard Nielsen.



SKERNE
matr.nr.8 sydvestl.

Skerne blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 6 
skp. 1 fjk. alb. og gammel skatten var 11 rd. 34 sk.

Peder Pladsen, der var gift med Inger Marie Larsdatter overtog 
så vidt det kan skønnes gården før 183o og solgte den 2 maj 1862 
skødet tinglyst den 8 januar 1863 til svigersønnen Jens Chr.Chri 
stiansen. Den 6 juni 1865 gik gården til tvangsaktion og her 
købt af Lars Severin Pedersen, Ramsholt, der transporterede ret
ten til skødet til møller Jens Chr.Christensen, Vrågårds mølle, 
der transporterede retten til Jens Chr.Lund Svendsen, der fik 
skødet tinglystnden 24 august 1871. Han solgte den 22 decb.1898 
parcellen 25 o med bygninger til Jens Chr.Nielsen, Vrå for lloo 
kr, og den 3o juli 1914 solgte han Skerne til sønnen Niels Val
demar Svendsen for 28.ooo kr.

Jens Andersen solgte den 8 sept.1949 til Anders Peter Hansen, 
tidl. Flamsholt, der den 28 august 1958 solgte parcellen 8g til 
sønnen Hans Gunnar Hansen og den 19 decb. s.å. solgte han til 

Senius Christensen, der den lo febr.1968 solgte til Børge Niel-- 
sen.

Brønderslevvej 279

2
8a 16.o7oo m



Brønderslevvej 278
2

matr.nr.8g 12.4910 m

Anders Peter Hansen, Skerne solgte parcellen til sønnen Hans 
Gunnar Hansen den 28 august 1958.

Holtet
matr.nr.9c 9d s.v.

Johannes Christen Christensen købte parcellerne fra Vrågårds 
mølle den 1872 for 55o rd. Blev sat i hartkorn til 1 skp. 2 fjk.
2 3/4 alb. og gi. skatten var 1 rd. 41 sk.

J.C«Christensen døde den 25 febr.1899, 55 år gi. Hvorefter 
enken Kirsten Marie Christensen fik adkomst til ejendommen den
3 decb,19o3 og solgte den 2 juni 191o til sønnen Carl Christian 
Christensen for 5.ooo kr.+ aftægt. Han solgte den 16 juni 1921 
til Vilhelm Jensen for 12.5oo kr., også matr.nr.2u St.Skægsholt.



V R A G A R D VANDMØLLE

matr.nr.9a mfl. syd-vestl.

Vrågård vandmølle, også kaldet Møllegården, er så vidt det 
kan skønnes,den ældste selvejergård i Torslev sogn. Bortset na
turligvis fra Ormholt og Hejselt.

Den første ejer der kendes er Jacob Hansen. Han solgte den 22 
sept.1782 til Niels Konnerup for 1366 rd., der den 16 januar 1788 
solgte til Ole Nielsen fra Sørå i Albæk sogn for samme pris.

Ole Nielsen købte i 1798 også Fjeldgård og Fjeldgårdsodde og 
solgte den 3 juli 18o6 de 3 ejendomme samlet ved aktion til for
valter på Bratskov, Michael Christian Krog for 72oo rd.

Michael Christian Krog døde den 15 april 1822 og Vrågårds møl
le blev derefter solgt til Andreas Christensen, der senere måt
te gøre opbud under den hårde landbrugskrise der fulgte i stats
bankerottens kølvand. Staten overtog gården på grund af skatte
restance, men solgte tilbage til Andreas Christensen, der solte 
til Hans Peter Frederik Koefoed, formentlig i 1845. Han er om
talt den 13 april 1846, men blev senere erklæret sindsyg og møl
len var derefter forpagtet ud i nogle år og blev så vidt det kan 
skønnes i 1853 solgt til Chr.Andersen fra Søholt, der den lo ja
nuar 1856 solgte til Carl Christian Schialdam, eller Schjoldatn.

Carl Christian Scholdam solgte den 25 sept.1862 til Jens Chri
sten Christensen, efter hvis død enken Christine råarie Christen
sen fik adkomst til ejendommen den 16 april 1872. Hun solgte 
straks efter parcellen 9b fra tiito oprettelse af den ejendom der 
kaldes Vrågård møllemark og parcellerne 9c 9d til oprettelse af 
ejendommen Holtet.

Christine ^arie Christensen solgte den 6 juli 1882 til Søren 

Thomsen, der den 3o august 1885 mageskifter med Jens Sørensen, 
Overdal, der den 25 juni 1891 solgte til Jens Chr.Jensen, Orm
holt mølle for 15.75o kr. Køberen var en søn fra Ledet i Karup, 
men var møller i Ormholt mølle ved overtagelsen. Ejendonnen gik 
til tvangsaktion den 6 sept.l9o5 og her købt af Thomas Chr.Jen
sen, Frederikshavn, der transporterer retten til skødet til Ni
els Chr.Nielsen, Boelt i Hørby for 16.4oo kr. Skødet blev ting
lyst den 19 april 19o6.

Niels Chr.Nielsen mageskifter den 13 januar 191o med Niels 
Nielsen fra Vrå by(ikke Ø.Vrå), der har nogle ubebyggede grunde 
i Vrå.



Den 29 juni 1911 blev Niels Nielsen, der senere blev afholds- 
vært i Stordvorde, erklæret konkurs og gården solgte ved tvangs- 
ak'tion. Enestebydende var grd.Niels Chr.Nielsen, Birket ved Sin
dal, der transporterede retten til skødet til Anders Peter Chr. 
Nielsen Christensen, hidtin Graven ved Sindal for 21.15o kr.,der 
13 decb.1917-^319 solgte en parcel til elværket til opretning af 
turbine og udnyttelse af vandkraften.

Om Ejnar Havlund var den næste ejer ved jeg ikke, men han solg 
te den 18 juli 1944 til Sundbæk Hejselt, der den 4 april 1972 
solgte til Bent Christensen.
Møllegårdsvej 2

o

8b 8.4000 2 m
8c 3.9627 Tf
9a 7.5813 Tf

24b 3778 TT
25m 543o TT
ialt 20.8648 £ m

Vråqård møllemark
9b mfl. 3-2^ gl.skat 77 sk. O?*

Lars Michael Andersen købte parcellen 9b fra Vrågårds mølle 
den 18 april 1872 og solgte den 2 novb.1899 til datteren Ane Ma
rie Andersen for aftægten.

Chr.Jensen solgte den 28 novb.1947 til Krista Margrethe Jensen 
der købte mere jord til den 2o.9.1957.
9b
7c
lom



V R Å G Â R D

matr.nr.lo sydvestl.mf1.

Vrågård blev efter 1844 matrikelen sat i Igartkorn til 4 td.
5 skp. o fjk. 1 3/4 al. og gammel skatten var 31 rd. 86 sk. 

Christen Nielsen, der var gift med Else Pedersdatter, var 
ejer af Urågård senest 1834. Han var sognefoged igennem mange 
år og var det stadig da han den 12 decb.1855 solgte til Julius 
Wilhelm Nielsen, tdl.Hjortholm og gik på aftægt på gården, hvor 
Else Pedersdatter døde den 26 april 1862 og Christen Nielsen 
døde den 13 sept.1871, 82 år gi. Der var ingen børn i ægteskabets 

Vrågård bestod i 1855 af foruden hovedparcellen loa af 24a 
s.v.Ta Vrå by,samt andel i 31 i Vrå by. Julius Wilhelm Nielsen 
fik den 22 juli 1865 en udstyknings tilladelse, men om han be
nyttede denne er usikkert. Den 17 novb.l87o købte han største 
parten af Torslev sogns kirke-korn og kvægtiende, ialt 284 td.
4 skp. 2 fjk. 1 17/3o alb,(efter den gamle matrikel) af enke
fru P.Juul, København. Prisen kendes ikke, men han kom til at 
skylde hende 6800 rd. Den 13.12.1888-4o optog han et kreditfor
eningslån på 12.000 kr. i kirketiendet. Den såkaldte 1/6 bank
hæftelse uden aktieret i kirketiendet var på 135 rd. 88 sk. og 
tinglyst den 11 juni 1846. Julius Wilhelm Nielsen var sogneråds
formand i 1885. Han døde den 2o decb.1891 og da var hans hustru 

Karen Marie Nielsen død. De havde haft 2 døtre, men de var beg
ge døde som små.

I 1894 jvnf.13.12.1894-44, solgte executor i boet sagfører 
Kristiansen, Sæby og grd.Simon Pedersen, fh.Mellergård i Try,nu 
Horslevmark i Hørby sogn det dødsboet tilhørende andel i Tor
slev sogns kirke-korn og kvægtiende og medfølgende den der til
hørende anpart i Kirken med fast og løst inventar til et interes 
sentskab bestående af 155 lodsejere, eller lodtagere, hvis be
styrelse bestod af Jens Larsen Brendstrup, Fladbirk, Jens Peter 
Carlsen, Højstrupgård og Jens Jensen, Øster Horshave, for 26. 
ooo kr. Heraf 14.ooo kr. kontant og resten 12.ooo kr. var et 
lån til kreditf. af jyske landejendomsbesiddere. Den 1/6 del 
bankhæftelse var bestalt, men enu uudslettet.

Dødsboet solgte den 12 marts 1896 Vrågård til Thomas Chr. 
Jensen fra Gadensgård i Volstrup sogn for 3o.ooo kr., der den 
9 juni 1899 solgte parcellen Kirken blev opført på for 3oo kr. 
arealet var 1315o kvr.alen. Thomas Chr.Jensen solgte den 19 
novb.!9o3 til broderen Niels Jensen for 32.ooo kr.



Menighedsrådet havde stadig ikke fået endeligt skøde på grun
den kirken er bygget på, det udstedte Niels Jensen den 21 juli 
1917,se nr.18. og den 13.12.1917 solgte han parcellen 7z til 
hotelejer C.E.Christensen for looo kr.

Niels Jensen var der stadig i 1927 og solgte formentlig til 
L.P.Ravn, der den 18 okt.1935 solgte til Niels Alfred Johansen. 
Vrågård var da på lo2 tønder land, men i løbet af de næste lo år 
blev der solgt 53 tdl. fra til udstykning og nu 4o år senere er 
gården kun på godt 4o tdl.

Niels Alfred Johansen solgte den 7 juli 1965 til Svend Ole 
Andreasen.
loa 19.7387 m2

7a 4.4737 ”

N.B.Christen Nielsen var sognefoged den 23 novb.1835
C.N« havde, uagtet at han havde mistanke om at genstandene var 
stjålet, købt en bøsse vurderet til 4 rd., en filskrue vurdere 
til 1 rd., en glas karaffel til 1 rd. og et lagen til 3 mark 
af tyvebanden på den jydske ås, straffen blev, fængsel på vand 
og brød i 5 dage

matr.nr.log Niels Jensen, Vrågård solgte parcellen til Anders
Chr.Poulsen den 4 marts 1926 for 3336,kr. 5o øre

matr.nr.lod
Emma Kristine Hansen solgte den 4 juli 1945 til Theodor '''ajinug

Pedersen, der den 11 juli 1973 solgte til Knud H.Thomsen.

matr.nr.loh
Niels Jensen, Vrågård solgte den 23 sept.1926 parcellen til 

Elvinus Pedersen, Vrågårds møllehus for 3292 kr, 5o øre.



H 0 N G 5 R D
matr. nr. lia s.vestl.

Høngård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 td. 3 
skp. 3 fjk. alb. og gammel skatten var 45 rd. 5-j sk. Desuden 
hørte parcellen matr.nr.7k til på et tidligt tidspunkt 2-o-l 3/4 
og ligeledes matr.nr.25k. 7k er under Vrå ejerlav.

Den 26 januar 18o9 blev Simon Jensen gift med enken Maren Chri 
stensdatter i Høngård.

Jens Christensen købte Høngård den 31 august 182o og den 29 
sept.1829 købte han mere jord til. Han døde iden 1 juli 1869 og 
enken Maren Jensdatter solgte den 3 juli 1871, skødet tinglyst 
den 4 juli 1872 til Peter Clausen fra Sundby for 7.625 kr. Der 
medfulgte bla. 4 heste, 8 køer, 8 ungkreaturer, 8 grise, 5 høns, 
3 vogne med tilbehørs, 2 plove, 4 harver, 1 tromle, 1 kane m.m.

Peter Clausen solgte den 16 sept.1875 til ungkarl Anders Jen
sen fra Tveden for 29.2oo kr., heraf var de 22.ooo kr. for fast 
ejendom. Peter Clausen boede på Lindvad Kro ved Vejle da det en
delige skøde blev underskreven.

Anders Jensen blev gift med Else Marie Juliussen og efter at 
havde udstykket gården, navnlig til sine sønner, solgte han den 
3o sept.1926 til sønnen Niels Emanuel Jensen for 75.ooo kr. og 
gik på aftægt i en rummelig lejlighed i vestre ende af stuehuset. 
Han forebeholdte sig hest og vogn.

Niels Emanuel Jensen solgte den 26 august 1963 til Erling 
Christensen.
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11a 17.0942 m2
lig 9.555o ”
llh 4.8200 ”
lli
Ile



Hangårdshus

matr.nr.11c

Høngårdhus blev efter udstykning fra Høngård sat i hartkorn ti 
3 skp. 1 fjk. ? alb. og gl. skatten var 3 kr. 37 øre.

Fraskildte Helene Kirstine Jensen købte den 11 juni 1872. Efte 
hendes død overtog sønnen Jens Severin Nielsen ejendommen den 2 
sept.1897, som eneste og myndige arving. Han mageskiftede den 25 
juli 19ol med Thomas Chr.Jensen, der den 2 sept.l9o9 solgte til 
Jens Peter Pedersen for 8.5oo kr. Parcellerne 39b 39c i Skæve 
sogn hørte da til.

Jens Peter Pedersen solgte den 6 juni 1912 til Peter Chr. Vil
helm Larsen, hidtil Kolbro møllehus for 11.ooo kr. og købte der
efter Straden.



Nørre Høngård
matr.nr.Ild Ile

finders Jensen, Høngård solgte ejendommen til Jens Jensen den
16 decb.1915 for 25.ooo kr., der den 23 maj 1918 solgte til Got
fred Sørensen, hidtil Bødkergården for 51.ooo kr.

Vester Høngård
matr.nr.llf 7u

finders Jensen, Høngård solgte ejendommen til sønnen Julius 
Vilhelm Jensen den 23 maj 1918 for 26.ooo kr.



Øster Høngård 
matr.nr.llk 7k

Anders Jensen, Høngård solgte ejendommen til sønnen Karl Jen
sen den 3o sept.1926 for 55.ooo kr. Ejendommen hartkorn var sat 
til 1 td« 5 skp. o fjk. 1 alb. og ejendomsskylden var ved 5. al
mindelige vurdering 32.ooo kr.



ØSTER K O L B R O

matr.nr.12 s.v.
Øster Kolbro blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 

td. 4 sk, o fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 21 rd. 54^ sk.
Søren Jensen købte gården den 17 decb.1838, men fik først skø

det tinglyst den 17 okt.1861. Han solgte den 5 okt.1893 til søn
nen Jens Sørensen for 13.ooo kr., iberegnet aftægten, der den 12 
decb.1912 solgte til Jacob Nielsen, hidtil Grydbæk, for 3o.6oo 
kr.

Poul Jensen solgte den 7 marts 1952 til Gunnar Uggerhøj, der 
den 6 maj 1965 solgte til Poul Thomsen, der købte jord til i 1973

Kolbromøllevej 17

12a 21.4049 m2
29.0329 ”

Henning Nørgård Nielsen købte 0.Kolbro i 1945

Lille Kolbro

Karl Ahlmann Nielsen købte parcellen fra 0.Kolbro i 1937



Rævmose

matr.nr. 12d

J.C.Nielsen solgte den 3o okt.1937 til Carl Holger Jensen, 
adkomst for Elna Jensen den 25 marts 1965, der den 2 juli s.å. 
solgte til Per Andreasen, der købte jord til i 1973.

Rævmosevej llo

Matr.nr.12b

Jens Sørensen, Ø.Kolbro solgte parcellen til ungkarl Chr.Al
fred Mortensen fra Diget den 21 decb,19o5 for 12oo kr.



MELLERGÅRD 
matr.nr.13 s.v. mfl.

Mellergård, der oprindelig hed Kolbroputten,blev efter 1844 
matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 7 skp. 2 fjk. i alb. og gl. 
skatten var 15 rd. 43 sk.

Niels Christensen, der var gift med Johanne Margrethe Christens 
datter, ejede gården igennem mange år og solgte den 8 maj 1856 
til sønnen Søren Christian Nielsen, der var gift med Mariane Lars- 
datter. Han solgte den 24 novb.1887 til svigersønnen Christen 
Sørensen, der frastykker nogle mindre parceller. Ejendommen matr. 
nr.11 vesti. var kommet til og blev den 26 novb.1891 solgt fra 
sammen med parcellen 13c og ligeledes solgtes parcellen 13b til 
oprettelse af Kolbroputtenshus. Søren Chr.Nielsen og Mariane Lars- 
datter kom på aftægt på gården efter salget.

Efter Chr.Sørensens død solgte enken Johanne Marthine Sørensen 
den 5 juli 1923 til sønnen Sofus Sigvard Sørensen for 4o.ooo kr.

Sofus Sigvard Sørensen blev gift med Flora Martine Jespersen 
fra Knagholt, solgte den 11 januar 1954 til sønnen Villy Peter 
Sørensen,der senere købte Kolbro mølle og lagde jorden derfra til 
Mellergård.
13a 42.6553 m2
loa vesti.mfl.



Kolbroputtenshus 
matr.nr.13b s.v.

Laura Nicoline Nielsen købte parcellen fra Kolbroputten(Mel- 
lergård)den 3 sept.1891 og solgte efter at havde bebygget,til 
Sophus Sigvard Sørensen fra Kolbro den 2o januar 1916 for 7ooo 
kr., der den 7 marts 1918 solgte til Morten feter Nielsen, der 
den 13 juni 1918 solgte til Juul Svendsen, Løgtholt og Chr.Chri
stensen, Sopmose for 17.ooo kr., der den 9 okt.1919 solgte til 
Martin Emil Christensen fra Sindholt ved Sulsted for 18.ooo kr., 
der den 4 novb.l92o mageskiftede parcellen 13d med 8f, det dre
jede sig om ca.. 2 tdl.

a

o

Kolbromøllevej 22 
matr.nr.13c mfl, s.v.

Enke Mariane Isaksdatter fra Kolbro købte parcellerne 13c og
11, sidste vestlig, fra Kolbroputten(Mellergård) den 26 novb.
1891 og solgte den 23 august 1894 til Niels Chr.Nielsen, Kolbro- 
putten for 16oo kr., der den 21 febr.1895 solgte til Søren Hansen, 
Lilskærphus for 2o4o kr., der den 14 decb.1916 solgte til Hans 
Chr.Jensen, Ulvmosen i Jerslev for 6.575 kr.

Th.C.Højbjerg solgte den 5 januar i960 til Carl Christian 0.
Lilkær, adkomst for. Gerda Marie Lilkær den lo decb.1979.

11a 748o m2



KOL BRO WOLLE
matr.nr.14 sydvestl.

Kolbro mølle blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 
1 td. 5 skp. 1 fjk. 1 1/4 alb. og gammel skatten var 14 rd. 52 
sk. Desuden hørte parcellerne 25g og matr.nr.lo vesti. 1-1 1/4 
til ejendommen på et tidligt tidspunkt,

Niels Hansen, der var gift med Kirsten Larsdatter ejede ejen
dommen tilsyneladen fra før 183o og solgte den 17 decb.1853 til 

h
sønnen Hans Nielsen, der fik skødet tinglyst den 6 okt.1854.Han 
solgte i 1884 parcellen 14c til stedsønnen Jens Chr.Andreasen 
for 4ooo kr.

Efter Hans Nielsens død fik enken Karen Marie Jensdatter ad
komst til gården den 8 juli 1897 og solgte samme dag til døtre
ne Nocoline Hansen og Johanne Marie Hansen for 14.loo kr., der 
den 2o novb,19o2 solgte til Jens Chr«Andreasen s.s. for 16.ooo 
kr. De 2 søstre var stadig ugifte og bygge et hus på en jord
lod fra ejendommen matr.nr.14d.

Jens Chr.Andreasen døde den 6 maj 1924 og enken Margrethe 
Andreasen f.Jensen fik adkomst til gården den 11 sept.1924 og 
solgte den 4 marts 1926 til sønnen Hagbard Andreasen for 60.000 
kr. Ejendomsskylden var da 31ooo kr.

Hans Martin Sørensen, tifll.Bakken i Hadholt i Understed køb
te gården, vistnok i 1959.

Villy Sørensen, Mellergård købte senere gården og efter at 
havde lagt jorden til Mellergård, solgte han den 18 juli 1974 
bygningerne med et mindre jordtilliggende til dyrlæge A.C.Olm 
Tersløse Jensen.



Kolbro møllehus:
matr.nr.14c

Jens Chr.Andreasen købte fra Kolbro mølle den 1 maj 1884 for 
4ooo kr.,hartkornet blev sat til 1-3-1 1/4. Han solgte den 17 
juli 19o2 til Peder Nielsen Jensen for 58oo kr., der den 22 mart 

19o6 solgte til Peter Christian Vilhelm Larsen, der den 6 juni 
1912 solgte til Hans Pedersen, hidtil Straden for 8.5oo kr. og 
købte derefter Høngårdshus matr.nr.11c.

Hans Pedersen solgte den 9 okt.1913 til Albinus Pedersen, Søn 
dervang hedehus for 9.7oo kr. og købte derefter Haverslev.

Albinus Pedersen solgte den 25 april 1918 til Christian Chri
stiansen, Sopmose for 14.4oo kr. og købte derefter Langmoseholt 
4b ^lborggård.

Chr.Christiansen solgte den 3o okt.1924 til Jens Peter Klikkel 
sen fra Nygård i Hallund for 15.1oo kr. og købte derefter dennes 
ejendom. Der medfulgte 5 køer, 3 ungkreaturer, samt hønsene. Klat 
nr«8e hørte da til ejendommen.

matr.nr.14d og lob vest, alb.

Søstrene Nicoline Hansen og Johanne Klarie Hansen byggede huse 
efter de i 19o2 havde solgt Kolbro mølle. Johanne Marie Hansen 
døde den 23 juli 19o3 og Nicoline arver hendes anpart.

detalist ChristensOlesen, Kolbro, se 6.12.1894-35



DIGET
matr.nr,15

Diget blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 skp. 1 
fjk. i alb. Desuden hørte parcellen 25e til ejendomen.

Hans Madsen købte Diget den 12 okt.1848 og solgte den 5 novb. 
1874 til svigersønnen Christen Larsen, der var gift med datteren 
Caroline Hansdatter, men parret blev skildt kort tid efter og han 
solgte den 23 decb.1875 til grd.Jens Larsen fra Smikken i Jerselv 
sogn for 3.6oo kr. Enken Karen Marie Jensen fik adkomst til ejen
dommen den 7 januar 1886 og bortlejer til Jens Chr.Andreasen, Kol- 
bro møllehus. Hun solgte den 22 marts 19o6 til Peter Nielsen Jen
sen fra Kolbro møllehus for 5.5oo kr., der den 17 decb.1914 solg
te til Jens Peter Pedersen for 13.ooo kr. og købte derefter Stra
den, det var nermest et mageskifte for Jens Peter Pedersen havde 
Straden. Han solgte den 23 marts 1916 til Hans Nicolaj Hansen fra 
Kolbro for 14.ooo kr.



S 0 P M 0 S E
matr.nr.16 s-v

Lars Hansen, der var gift med Maren Christensdatter købte Sop- 
mose den 14 juni 1826 og den 8 januar 1831 købte han parcellen 
8d fra Skerne. Han solgte til Niels Christoffersen, der var gift 
med Ane Jensdatter, der den 17 juli 1862 solgte til Jens Chr.Niel
sen, skødet blev tinglyst den 14 juli 1864.

Jens Christian Nielsen døde den 3 august 1867 og enken Chri
stine Andersdatter, eller Andersen fik adkomst til gården den 3o 
april 1868, dette blev dog først tinglyst den 12 juli 1877. Ejen
dommen var sat til 44oo kr. og bestod af matr.nr. 16 25f 8d 14b. 
Hun giftede sig den 24 juli 1877 med ungkarl Søren Peter Thisted, 
der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst den 8 febr.l9o6.

Thisted solgte den 2 decb,19o9 til datteren Gine Andresine Sø
rensen Thisted for 13.ooo kr. og gik på aftægt. Gine solgte den 
22 juli 1915 til Chr.Christiansen fra Lindholt for 19.loo kr., 
der den 25 april 1918 solgte til Juul Svendsen, Løgtholt, Valde
mar Svendsen, Skerne og Chr.Christensen fra Års for 4o.ooo kr. 
Skødet blev tinglyst den 2 maj 1918 og den 14 april 192o solgte 
de til den kun 21 år gl. Valdemar Helledie fra Vrensted for 41.5æ 
kr,

Christen Christiansen solgte den lo okt.1947 til Thorvald Han
sen, der den 3o sept.1982 solgte til Finn Mellergård Sørensen. 
Brønderslevvej 286

16 6.7266 rn
8d 3.o83o »

14b 3.1273 «
13d 99oo tt
12c 2.1180 »



LILLE RÆVBAKHUS
matr.nr.19a s.v.

Ll.Rævbakhus blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 
6 skp. 3 fjk. 2 alb. og gi. skatten var 8 rd. 87 sk.

Willads Nielsen købte den 9 august I860 og solgte den 8 marts 
1866 til Jens Chr.Christensen for 7oo rd. Ejendommen hørte der
efter til Nr.Falden. Tvangsaktion over Søren Peter Christensen 
den 8 decb.1921 og udlagt til Jens Peter Pedersen for 4o.ooo kr. 
den 28 juni 1923.

Chr.Nielsen solgte den 19 maj 193o til Jens Chr.Jensen, der 
den 26 okt.1961 solgte til Anders Jensen,

19a 2.2234 m2

Raevbakhus
1-2-2 3/4 gi.skat 41 sk.

Niels Chr.Jensen solgte den 1 febr.1872 til sønnen Jens Niel

sen for 2oo rd.
Hører senere til Nr.Falden i Jerslev sogn. Thomas Chr.Thom

sen solgte den 17 decb.1896 til Christen Thomsen for 11.ooo kr.

2
matr.nr.21 s.v 1.6391 m

Chr.Anton Nielsen solgte den 31 januar 195o til Henry Ole 
Jensen.



Matr.nr.25a s.v. 1/4 alb. gi.skat 3 øre
Jens Chr.Nielsen købte den 22 decb.1898 og solgte den 24 juli

19o2 til svigersønnen Marius Nielsen for lo75 kr.

Sortemose 
matr.nr.25g 1/4 alb.

Jens Chr.Andreasen fra Kolbro mølle købte den 2o novb.l9o2 og 
solgte den 17 novb,191o til Albert Chr.Albertsen fra Sortemosen 
for 4oo kr., der rriageskifter med Mogens Chr.Christensen, der døde 
den 1 maj 1915 og enken Ane Kristien Cecilie Jensdatter solgte de 
15 august 1915 til fodermester Martin Christensen, Fjeldgård for 
13oo kr., med bygninger, der transporterede retten til skødet til 
Christen Jensen, Vrågård for 17oo kr., der den 15 august 1918 
solgte til Christen Larsen, der den 14 april 1921 solgte til 
Ernst Eskild Hansen

Matr.nr.25k
Steffen Sørensen købte den 31 maj 1883. 25h 25k 25i Niels Con

rad Clausen købte den 22.12.19o5, skødet tinglyst den 9 marts 19- 
o5.

Godik Jensen, Nr.Bjergene i Albæk sogn(tidligere Knepholt) solgte 
25k til kroejer Steffen Jørgensen, Jerslev den 24 maj 1883, gi. 
skøde 7.1.1875

Guldager
matr.nr.25L 7336o kvr. alen 3/4 alb.

Jens Marinus Anton Christoffer Jensen købte den 14 maj 19o3.



HØJSTRUPGÅRD 
matr.nr.2 mfl.n.ø.

Højstrupgård er opstået ved sammenlægning af 4 forskellige 
gårde i den gamle Højstrup by. Sammenlægningen skete i første 
halvdel af forrige århundre, fraset den ejendom der blev kaldt 
Putten, der først blev købt til i 1885.

Højstrupgård var fæstegård under Ormholt og købt til selveje 
i 1798 af degnen Hans Christensen Thyrrestrup, der var gift med 
Dorthe Nislev. Thyrrestrup solgte til svigersønnen Frederik Han
sen i 1813 og døde den 27 marts 1816. Enken Dorthe Nislev forblev 
på Højstrupgård og døde der den 27 maj 1823.

Frederik Hansen blev gift med Thyrrestrups datter Dorthe, der 
til tider blev kaldt Dorthe Thyrrestrup og sommetider Dorthe Hans
datter. Frederik Hansen solgte den 2o okt.1853 til sønnen Hans 
Christian Frederiksen for 17oo rd. og døde den 3o april 1856.

Hans Chr.Frederiksen døde den 14 febr.1874 og enken Mariane 
Jensen solgte den 15 april 1875 til sønnen Kristen Hansen for 12. 
ooo kr.+ aftægt. Af hensyn til stempling blev værdien sat til 18. 
ooo kr. Andre sønner var Jens Chr.Hansen, Trøgdrupgård i Skærum 
og Frederik Hansen, Lundegård i Volstrup.

Kristen Hansen var ikke myndig da han overtog Højstrup og havefe 
lærer Henriksen, Højstrup skole som kurator. Han døde allerede defi 
12 sept.1878 og enken Mette Marie Jensdatter fik adkomst til går
den den 11 marts 188o. Efter at havde skiftet med børnene(der var 
kun en datter) giftede hun sig med Jens Peter Carlsen, der fik 
skøde på gården den 2 juli 1885. Kristen Hansens datter Christien 
Marie Hansen, der var født det år han døde, 1878, tog siden Carl
sen til efternavn, se afl,19o2.

Jens Peter Carlsen købte ejendommen Putten og mageskiftede den 
7 novb.1895 med Jens Alexander Jensen, Donsted. Carlsen medtog 
5 heste, 1 plag, 2 føl og 8 køer efter eget valg, 1 fedeso, 1 
griseso, 3 uklippede får, samt alt fjærkræet. Putten var med i 
handlen, men var stadig en sepårat ejendom.

Jens Alexander Jensen mageskiftede med det samme med Jens Pe
ter Jensen, 0.Horshave, der døde den 17 april 1911, 58 år gl. og 
enken Ane Marie Jensen,f.Andersen fik efter at havde skaffet en 
attest på at hun var en huslig og forstandig kvinde, den 21 sept. 
1911 tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Der var 9 børn i æg
teskabet.



Anne Marie Jensen solgte den 4 august 1915 til Niels Mellergåid 
Vrejlev Kloster(hovedpersonen i Thomas Olesen Løkkens debut-roman 
: Bonden Niels Hald :) og Niels Chr.Mikkelsen for 86.000 kr., der 
uden at få tinglyst skøde på gården(kun en utinglyst købekontrakt) 
solgte 7 tdl. til Højstrup gi.skole for 650 kr. pr. tdl. og ca.lo 
tdl. til Bjergene for samme pris og en en kærparcel på ca.ll^ tdl, 
til 0.Nørgård for 8.200 kr. og transporterede der efter retten ti. 
skødet til Bjørn Grønbæk fra Flade for samme pris 86.000 kr. Skø- 
blev tinglyst den lo maj 1916.

Bjørn Grønbæk solgte den 13 juni 1961 til Svend Åge Jensen og 
Morten Christiansen. Svend Åge Jensen blev eneejer den 2o august 
1964.

2a
3a
4a
5a
6d
8d

6 april 1922: Anne Marie Jensen i Hvidbjerg i Lendum, formentlig 
Hvidborg.

19 august 1915-lool



MELLERGÅRD
matr.nr.6 nord-østl.

Mellergård, der oprindelig hed Rægård, blev efter 1844 matrike
len sat i hartkorn til 2 td.o skp.ô fjk.l^ alb. og gi.skatten var 
26 rd.94 sk. Matr.nr,22 n-ø. med hartkorn 1 fjk.l-J alb, og en gi. 
skat på 44 sk. hørte til før midten af forrige århundre. Gården 
var fæstegård under Ormholt indtil 1798.

Jens Simonsen, der var gift med Karen Marie Jensdatter, købte 
den 26 april 1827» skødet tinglyst den 7 maj s.å. Han gav den 3 
marts 184o Jens Nielsen Grønlund, Knoppen arvefæsteret på ca. 4 
skp.land for 2oo år, for 62 rd. + en årlig afgift på 2 skp. rug 
og 2 skp. byg. Desuden skal Knoppens ejer holde en 1/8 af gårdens 
andel af kongevejen,se afl.13.2.1979. Jens Simonsen solgte den 
31 okt.1861 til Niels Chr.Jensen, der den 5 juni 1873 købte går
dens kongetiende af enkefru E.Bruun, Ormholt for loo rd. Han solg
te den 19 decb.1878 det stykke jord til Knoppen, som den gård hav
de arvefæsteret på i 2oo år, for 2oo kr.

Efter Niels Chr.Jensens død fik enken Ane Elicabeth Christens
datter adkomst til gården den 11 decb.1895 og solgte den 13 febr. 
1896 til sønnen Jens Chr.Jensen, der den 22 juli 1915 købte ejen
dommen Stueholt og lagde jorden derfra til Mellergård.

Jens Chr,Jensen solgte i 1938 til sønnen Karl Jensen, der den 
28 sept.1967 solgte til sønnerne Erik Mellergård Jensen og Gunnar 
Mellergård Jensen.



Bøjstrup gi.skole 
matr.nr.1 N.Ø.

(
Torslev kommune, der ikke havde tinglyst adkomst, solgte den 

2o decb.1894 til Christen Peter Jensen, der den 27 juni 1897 solg
te til Anders Pedersen, Srd.Dal i Understed .for 5.3oo kr. Der meä 
fulgte 2 køer, 1 gris og nogle avlsredskaber.

Anders Pedersen døde den 17 juli 19o7, 65 år gi. Der var 7 fæl
lesbørn i ægteskabet. Enken Johanne Marie Pedersen, f.Hansen 
solgte den 7 novb.l9o7 til Søren Chr.Jensen, Bangsbo Skovhus for
6.500 kr., der den 18 maj 1916 købte ca. 7 tdl,, parcellerne 2d 
5b fra Højstrupgård for 65o kr. pr. tdl.

Ejendommen var senere ejet af A.Kammersgård, efter hvis død en
ken Bodil Kammersgård den lo august 1948 solgte til Chr.Peter 
Knudsen.

(

PUTTEN
matr.nr.5 N.Ø. gi.hartkorn l-2-o-o ny 6-o-2 gi.skat 2 rd.52

Christian Eriksen, der senere blev gift med Ane Mortensdatter, 
købte den 5 okt.1827, skødet tinglyst den 18 s.m. Han solgte den 
3o januar 1873 til Niels Peter Nielsen for lo5o rd., foruden af
tægt, der den 2o juli 1879 solgte til Hans Peter Jørgensen, Guld
vad for 424o kr., der inden han fik skødet tinglyst solgte til 
Jens Peter Carlsen, Højstrupgård for 5ooo kr.



NØRGÅRD
matr.nr.7a n.ø.

O
Anders Jacobsen, der var gift med Kirsten Christensdatter, var 

i Nørgård i 1832. Han solgte omkring 1843 til Peder Chr.Andersen, 
men om han var hans søn er usikkert.

Peder Chr.Andersen, der var gift med Ane Marie Nielsdatter, 
solgte den 9 marts 1854 til Peder Chr.Jensen. Gården var da ud
stykket en del og stod i hartkorn til 2 td. 1 skp. o fjk. lf alb. 
og gammel skatten var 26 rd. 88 sk.

Peder Chr.Jensen blev efter hånden en meget velhaven mand og 
lånte penge ud i ret stor udstrækning. Han solgte den 4 f ébr.l892'-l'i-*^ 
til sønnen Peter Christian Pedersen for lo.ooo kr., der så vidt 
jeg husker solgte til sønnen Viggo Pedersen i 1934.

Viggo Pedersen ejede gården i ca. 3o år og derefter kom den 
O en del i handlen.

Hans Gert Christensen købte den 5 marts 1976. Tvangsaktion 
den 12 april 1983 og overtaget af Lene Bruhn Pedersen den 29 juli 
1983. Knud Jensen V,T. 29 november 1985

skifte og børn 16.12.19o9-19

Peter Chr.Pedersen og Kristine Pedersen gift 1.8.1892

0. Nør gård Jc.

O Øster Nørgård var oprindelig kaldt Nørgårdshus og sat i hart
korn til 4 skp, 1 fjk. 2i alb. og gl.skatten var 7 rd. 22 sk.

Morten Christian Christensen købte den 8 januar 1846. Han op
rettede testamente-’, se 30.1.1879. Han havde ingen livsarvinger 
og regnede heller ikke med at få nogen. Ejendommen skulle tilfal
de hans hustru Ane Sophie Hansen Brendstrup, dersom hun levede 
længst, ellers tilfalde Jensine Christine Thygesen, der på folke
tællingslisten stod omtalt som deres barn, men måtte være pleje
barn. Morten Chr.Christensen døde den 13 sept.1875 og enken fik 
adkomst til ejendommen den 3o januar 1883 og solgte den 13 novb. 
1884 til plejesønnen Christian Peter Pedersen for 2ooo kr.+ af
tægt. Han solgte den 5 maj 1887 til Christen Jensen, Heden i 
Lendum sogn for 33oo kr., der den 1 april 19o9 solgte til Otto 
Pedersen fra Tårs for lo.ooo kr.



Otto Pedersen købte den 18 maj 1916 parcellerne 2c 4e 7b fra 
Højstrupgård for 8.2oo kr., der var ca.ll^ tdl., nermest kærpar
celler. Han solgte den 5 okt.1922 paarcellen 4f med hus, kaldet 
Mosenshus til Kristian Kristensen.

Efter Otto Pedersens død solgte enken Marie Katrine Pedersen 
den 17 febr.1954 til sønnen Alfred Pedersen. Fogedudlægsskøde 
til Mellergård den 5 juli 1972.
det uar muliguis i 1934 Alfred Pedersen ouertog

Stueholt
matr.nr.7d n.ø.

Stueholt var sat i hartkorn til 2 skp. 2 fjk. 2 alb. og gi.sket 
ten var 4 rd. 94 sk>

Enken Maren Andersdatter ejede stedet før midten af forrige 
århundre. En på stedet værende aftægtsmand Anders Christensen
var muligvis hendes far. Maren Andersdatter blev i 1853 gift 
med Christen Jensen, Vangterp og solgte den 29 januar 1857 til 
Jens Christensen, efter hvis død enken Maren Jensdatter fik adkonfc

• *

den 19 januar 1893 og solgte den 2o januar 1898 til Frederik Jen
sen, der den 22 juli 1915 solgte til Jens Chr.Jensen, Mellergård 
for ll.ooo kr. og købte derefter Mosen.

Lille Nørgård
matr.nr.7e

LI.Nørgård blev sat i hartkorn til 4 skp. 1 fjk. 1^ alb. og gi. 
skatten var 6 rd. 86 sk.

Niels Chr.Nielsen købte den 23 juni 1881 og solgte den 15 ja
nuar 1885 flere tørveparceller fra. Hans første kone Birgithe 
Kirstien Andersen døde den 14 marts 1893,se af1.10.5.1894. Han 
gifter sig derefter med Jensine Marie Frederiksen, der efter hans 
død fik adkomst til ejendommen den 29 april 1897 og solgte den 18 
okt.19oo til Jens Jensen fra Pandbjerg for 7.loo kr.

Albert Thomsen solgte den 1 maj 1972 til Viggo Thomsen, Mosen, 
der den 23 maj 1973 solgte ejendommen med l.o815 m2 >ord til Erik 
Jensen.



SKAVANGE
matr.nr.8a n.ø.

Skavange er en gi.herregård, hvis historie er kendt langt til
bage i tiden. Blev senere en almindelig fæstegård og fra 181o i- 
gen en selvejende propritærgård. Men her er kun tilsigtet at be
skrive ejerforholdene fra begyndelsen af 18oo tallet. Hvad der 
ligger længere tilbage i tiden,vil for mit vedkommende kun blive 
at genfortælle hvad der allerede er skreven, men dermed er ikke 
sagt at der ikke er punkter der trænger til at blive udforsket og 
belyst.

Skavange blev ved vor første matrikel fra 1664 sat i hartkorn 
til 11 td. 6 skp. 2 fjk. 2 alb. Efter opmålingen til den såkald
te landmåler matrikel fra 1682 blev hartkornet sat ned til 7 td. 
6 skp. 1 fjk. 1 alb. og det dyrkede areal var 84.6 tønder land. 
Ved den nye matrikel fra 1844 blev hartkornet sat til 6 td. 5 skp. 
o fjk. 2$ alb. og gammel skatten til 35 rd.6o sk.

Skavange var fæstegård under Boller og var i 18ol fæste af Kir
sten Jensen, der drev gården ved hjælp af sønnerne Lars og Jens 
Nielsen, der begge var ugifte. Lars Nielsen giftede sig kort tid 
efter med Margrethe Jocobsdatter. Han var da 47 år gi. Han købte 
gården til selveje i 181o og lånte i den anledning 1175 rd. i den 
almindelige enkekasse. Pantebrevet blev tinglyst på gården den 
16 juli 1810, sikkert samme dag som skødet. Efter Lars Nielsens 
død drev enken Margrethe Nielsen,f.Jacobsdatter gården i nogle 
år ved hjælp af sønnen Niels Larsen. Svogeren Jens Nielsen op
holdte sig stadig på gården,hvor han døde den 9 novb.1837- 82 år 
gi. og stadig ugift.

Niels Larsen blev den 18 decb.1838 gift med en ung enke Ane 
Dorthea Frederiksdatter og blev formentlig ejer af gården kort 
tid efter. Han døde den 4 marts 1846 af tæring(tuberkulose), kun 
46 år gi. Enken gifter sig den 2 okt.1846 med ungkarl Niels Schå- 
ning Casper, der den 8 april 1847 fik vielsesattesten tinglyst 
som adkomst til gården. Ane Dorthea Frederiksdatter havde 2 børn 
med Niels Larsen. Sønnen Lars Nielsen, der senere blev ejer af 
Skavange og datteren Laura Margrethe Nielsen, der senere blev 
gift med lærer Niels Chr.Jørgensen, Skoven skole.

Niels Sc&aaning Casper købte den 10.1.1857» skødet tinglyst 
19.8.1863, sammen med sin broder Søren Casper, Ravnstrup Mølle, 
en del af Gærum sogns kirketiende, jvnf.11.5.1871-40.

Den 3o januar 1873 solgte Niels Schåning Casper gården til sin 
stedsøn Lars Nielsen for 11.5oo rd.

^0



Gården Aldershvile var bleven oprettet i 1838 som enkesæde for 
Margrethe Jacobsdatter, men hørte stadig til Skavange. Casper be
holdte Aldershvile efter salget af Skavange og flyttede med hu
struen der til, men døde der allerede den 19 april 1873. Han hav
de da han solgte Skavange betalt sine 2 stedbørn 2.ooo rd. hver, 
som var deres fædrende arv. Steddatteren Laura Margrethe Jørgen
sen var bleven enke og var flyttet til Skavange.

Lars Nielsen, der blev sognefoged kort tid efter at han havde 
overtaget gården, solgte den 5 okt.1882 et jordstykke til Thomas 
Otto Jensen for 4oo kr. på betingelse af at var stykket ikke ud
stykket og skødet udstedt inden 5o år faldt jordstykket tilbage 
til Skavange. Det blev udstykket og fik matr.nr.8h med 11 alb.

Den 12 sept.19ol blev der fredet 3 gravhøje på Skavanges jord, 
under de almindelige betingelser, der bla. pålagde nuværende og 
fremtidige ejere at betale 5 td, byg til de fattiges kasse i sog
net, dersom højene blev beskadiget, eller på anden måde forulem
pet. En kort beskrivelse af højen lød som følger.
1. 4oo alen fra sydlige skel, med en tilgravet sænkning( 4 alen 
lodret dyb ). Elers er højen velbevaret. Ved foden mod syd-vest 
skimtes 6 mindre randstene. Højen er 6 alen høj og 56 alen i tvær
mål.
2. 66 alen øst for en høj af samme størrelse. Af randsten ses 1 
mod syd, 1 mod n-ø og mod vest skimtes 14 sten, uregelmæssig an
bragt langs foden.
3. 434 fra Vrå vejen en høj. Af randsten ses 5 mod s-v-, 18 (hver 
af de fleste mindre) mod syd, 2 mod øst og 4 mod nord, højen er
8 alen høj og 5o alen i tværmål.

Lars Nielsen solgte den 27 april 19o5 til sønnen Peter Alfred 
Nielsen for 56.000 kr. og flyttede til Frederikshavn. Parcellen 
7p hørte da med og den 2 maj 19o7 blev parcellen 8i solgt til Ska- 
vangehus og 8k til Aldershvile.
Peter Alfred Nielsen solgte den 8 juli 1915 til Thomas Anton Thom- 
sen, hidtil Ottestrup, for 93.5oo kr. Alt løsøret medfulgte und
tagen en islands hest og en lille fjedervogn. Der var da en besæt
ning på 7 heste, 21 køer, 14 ungkreaturer, 12 svin og 3 får. Går
dens areal var 1551 tønde land.

Peter Alfred Nielsen købte sig efter salget en bil og den 7 spt II 
19I6 købte han en byggegrund i Ø.Vrå og byggede villaen „ Solvang 
og blev da omtalt med den fine titel Automobilejer. Peter Alfred 
Nielsen var i flere år der efter sognerådsformand i Torslev sogn.

mi



3
Thomas Anton Thomsen var en søn fra V.Rævdal i Gærum, gift med 

Christiane Thomsen,f.Risgård, en datter fra Risgård i Hørby. Han 
havde i nogle år været bestyre på Ottestrup, som hans fader Lau
rits Thomsen, V.Rævdal havde i forpagtning. Han købte den 28 sept 
1916 parcellerne 7f 7g for 7oo kr.

Efter Thomas Anton Thomsens død fik enken Christiane Thomsen 
adkomst til gården og efter hendes død tilfaldt den hendes børn- 
Inge Risgård Olesen, Signe Thomsen, Nelly Dalgård, Jens Risgård 
Thomsen og Laurits Thomsen, der den 28 august 1959 solgte til de
res broder og medarving Laurits Thomsen.

Alfred Nielsen uar gift med Eleonora f.Winther

Højstrup mose 
matr.nr. 7f 7g

Jens Chr.Madsen købte den 15 januar 1885 og 12 decb.1889, ef
ter hans død blev ejendommen stillet til tvangsaktion den 26 au
gust 1911 og her overtaget af husmandskreditf., der den 5 febr. 
1914 solgte til Frederik Sørensen fra Guldvad for 9oo kr., ejen
domsskylden var 14oo kr. Frederik Sørensen solgte den lo august 
1916 til grd.Karl Svendsen, Guldvad for 7oo kr,, der den 28 sept. 
1916 solgte til Thomas Anton Thomsen, Skavange for 7oo kr., siden 
28 august 1959 ejet af Laurits Thomsen, Skavange.

7f 1044 m2
7g 1261 ”



ALDERSHVILE
matr.nr.8c mfl.

Aldershvile blev frastykket Skavange i 1838 og oprettet som 
enkesæde for enken Margrethe Nielsen,f.Jacobsdatter, Skavange, 
men ejendommen blev ikke frasolgt og overtaget af Niels Schaaning 
Casper den 8 april 1847, samtidig med at han overtog Skavange.

Casper beholdte Aldershvile da han den 3o januar 1873 solgte 
Skavange og flyttede til Aldershvile, hvor han døde den 19 april 
1873. Enken Ane Dorthea Casper,f.Frederiksdatter solgte den 2 
decb.1875 til sønnen Jens Peter Casper, der havde lærer Henriksen 
Højstrup skole som kurator. Værdien blev sat til 8ooo kr. Ret til 
tørvegravning i såkaldte Dover tørvemose. Parcellen 8k blev købt 
til fra Skavange den 2 maj 19o7.

Jens Peter Casper solgte den 12 decb.1918 til sønnen ungkarl 
Jens Skaaning Casper for 25.ooo kr., der i 1933 solgte til Chr. 
Peter Nielsen fra Ø.Ringsholt i Lendum sogn, der den lo decb.1975 
solgte til Chr.Jensen.

Skavangehus 
matr.nr.8g mfl.

Thomas Chr.Jensen købte parcellerne 8g 8h 8i 4b 4c henholdsvis 
28 sept.1882, 5 okt.1882, 13 decb.1894 og 29 august 19o7. Han tog 
navneforandrig til Hoven og solgte den 22 august 1922 til sønnen 
Aksel Hoven for 8.000 kr., der var da en besætning på 2 heste og 
8 køer.

Aksel Hoven solgte den 19 marts 1952 til sønnen Anders Chr.Ho
ven, der den 23 febr.1973 solgte til Laurits Thomsen, Skavange.

N.B. Det er muligt at Hoven staves Haven



HØJEN
matr.nr.il n.ø.

Højen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 sk. 2 £Jc 
1-i alb, og gammel skatten var 9 rd. o5 sk.

Den 12 sept.l9ol blev der fredet en gravhøj 138 alen vest for 
Torslev kirkevej, der blev betegnet som en højtliggende ualminde
lig anselig, velformet og velbevaret høj.

Jens Mortensen købte Højen den 27 sept.1849 og den 11 decb.1858 
købte han parcellen matr.nr.8e med hartkorn 2-i alb. gl.skat 2 sk. 
Efter at havde frastykket parcellerne 8f 11b, solgte han den 28 
sept.1882, med Christen Nielsen, Brødeledet som befuldmægtig til 
Jens Peter Casper, Aldershvile for 24oo kr., se udstykning s.d.

N.P.Villadsen solgte den lo juni 1939 til Lars Peter Hansen.

BØDKERBJERG 
matr.nr.12a n.ø.

Bødkerbjerg blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 sip 
2 fjk. 1 alb. og gl. skatten var 7 rd. 32 sk., desuden hørte par
cellen 26a med 2 alb. i hartkorn til.

Ungkarl og gårdejer Ole Christensen, Bødkerbjerg blev den 22 
novb.1842 gift med Karen Hansdatter. Han solgte til Anders Chr. 
Christensen, der den 11 januar 1866 solgte til Jens Jensen Casper, 
der den 19 marts 1868 solgte til faderen Hågen Torsten Kåure Cas
per for 4oo rd., der den 8 januar 188o solgte tilbage til sønnen 
Jens Jensen Casper, der den 3 august 1882 solgte til Mads Peter 
Pallesen fra Damhuset i Hørbylund for 4.7oo kr., der den 13 decb. 
1883 solgte til Palle Thomsen, der den 16 april 1891 solget til 
Peter Albert Nielsen, der den 6 april 1893 solgte til Hans Chr. 
Pedersen fra Højstrup for 4.5oo kr., der den 5 august 1897 mage
skifter med Chr.peter Jensen, Srd.Foisted i Lendum sogn, der den 
lo januar 19ol solgte til Niels Chr.Eriksen fra Lendum for 8.5oo 
kr., der den 27 april 19o5 solgte til Lars Chr.Jensen, Nr.Gaden 
i Hørby for 9.5oo kr.

u

matr.nr.il


BJERGENE 
matr.nr.13 n.ø. mfl o

Bjergene blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp.
1 fjk. li alb. og gi. skatten var 5 rd. o5 sk.

Mads Chr,Larsen, der var gift med Maren Christensdatter ejede 
ejendommen før midten af forrige århundre. Han solgte den 15 ja
nuar 1857 til Ole Christensen, der var gift med Johanne Marie 
Jensdatter. Han købte parcellen 26b den 23 novb.1872 og solgte 
den 25 novb. 1875 til sønnen Jens Christian Olesen for 227o kr., 
der den 5 juli 1888 mageskifter med Christen Larsen, Fippenborg 
i Vangkjær ejerlav, der den 19 april 1894 solgte til sønnen Lars 
Peter Larsen for 3ooo kr., iberegnet aftægt, der den 6 august 
1896 solgte til broderen Niels Peter Larsen for 3ooo kr., der 
den 18 maj 1916 købte parcellerne 2b 3b 4c fra Højstrupgård for 
65o kr. pr. tønde land. Der var var ca. lo tdl. og ejendommen 
var herefter på 24 tdl.

Niels Peter Larsen solgte i 1936 til sønnen Thomas Chr.Larsen, 
der døde den 19 januar 1944 og enken Asta Larsen,f.Have drev der
efter gården til hun solgte til Alfred Olesen, Mosen, der den lo

2maj 1979 solgte hovedparcellen med 3.7562 m jord til Ebba Lykke
gård Jensen.

KANE
matr.nr.15 N.Ø.

Kane, der også blev kaldt Kanehøjstrup blev efter 1844 matrikö. 
sat i hartkorn til 3-o-2i og gi.skatten var 6 rd. 8o sk.

Niels Chr.Christensen købte den 28 novb,185o og solgte den 31 
juli 1856 til Peder Chr.Hansen, der den 4 novb.1869 solgte til læ
rer H.C.Henriksen for 8oo kr., foruden aftægt til en Lars Christ® 
sen og dennes hustru. Matr.nr.8 i Hørby n.v. del hørte da til.

Lærer Henriksen solgte den 29 juni 1882 til Thomas Peter Gotfred 
sen for 2475 kr. og flyttede til Vrejlev. Gotfredsen solgte den 
21.12.1905 parcellen 15b til Mosen for 8oo kr. og den 2o januar 
1910 solgte jorden der lå i Torslev sogn til Thomas Chr.Jørgensen, 
Skovende for 3125 kr. Den resterende del af ejendommen er Lille
heden i Hørby sogn, se denne.

O



G U L V A D
matr.nr.8b

Gulvad er udstykket fra Skavange på et tidligt tidspunkt og 
blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 2 skp. o fjk. 
2% alb. og gammel skatten var lo rd. 22 sk,

Jacob Christian Larsen, der var gift med Mariane Heilesdatter 
købte Gulvad i ca.1832 og solgte dén 2 juli 1863 til Hans Peter 
Jørgensen, hvis kone Mette Margrethe Jensen døde den 19 sept. 
1865. Ved skifte efter hende fik børne hver 7 rd. 1 mark 9i sk., 
men præsten bevidnede at enkemanden var mandhaftig og pålidelig 
og fik lov at sidde i uskiftet bo. Han giftede sig den 31 marts 
1871 med Christien Nielsen. Han døde den 14 august 1885, men måt
te være bleven gift for 3. gang for enken hed Ane Marie Jensen, 
der fik adkomst til gården den 8 okt.1885, se 15.lo.1885, skifte 
se 11.12.189o. Der var 8 børn af tidligere ægteskab og 3 fælles
børn, der fik 188 kr. 6 1/3 øre hver. Enken gifter sig den 18 de<±> 
1885 med ungkarl Carl Peter Svendsen, der fik skøde på gården 
den 11 decb.l89o. Han købte den 13 febr.1913 ca.1-g- tdl. fra Hor
slevmark, matr.nr.9c for 6oo kr. Efter Carl Peter Svendsens død 
solgte enken i 1929 til sønnen Chr.Svendsen.

2
8b 7926 m Jørgen Larsen solgte den 7 august 1975 til Jørn Jen
sen, der den 29 sept.1981 solgte til Jesper Bjørn Sørensen.

Skavange mark 
matr.nr.8d l-2-| gi.s. 53 sk.

Husejer og smed Hans Frederik Frederiksen købte den 27 januar 
1859, hans hustru Karen Marie Christensdatter døde den 2 okt.1882 
og efter hans død den 12 januar 1896 solgte børnene den 27 febr. 
1896 til Jens Peter Jensen, Højstrupgård for 355o kr.



PANDBJERG 
matr.nr.lo N.ø.

Pandbjerg var oprindelig kun en mindre ejendom, der ved jord
køb på forskellige tidspunkter har opnået sin nuværende størrelsen

Den 16decb.l837 blev den 63 år gamle enkemand Christen Foisted 
fra Gærum gift med den jævnaldrende enke i Pandbjerg,Kirsten Jens
datter. De solgte kort tid efter til Lars Christian Jensen, der 
var gift med Nelle Marie Jensdatter. Han var foruden at være land
mand også kludesamler.

Lars Chr.Jensen solgte den 21 august 1862 til Hans Jørgen Jen
sen, der den 17 marts 1864 købte parcellerne 12b 26c og den 28 
sept.1882 købte han parcellerne 8f 11b. Deklaration om vejret 22. 
11.1900.

Hans Jørgen Jensen solgte den 11 okt.l9o6 til sønnen Niels Chr. 
Jensen for lo.ooo kr. Den 9 juni 191o er der en besætning på 3 
heste, 11 køer, 1 tyr, 2 stk. ungkvæg, 2 får og 4 svin.

Niels Chr.Jensen solgte i 1936 til svigersønnen Niels Chr.Lar
sen, der den 14 april 1975 solgte til sønnen Jørgen Larsen.
lo

3h
8n
8m

11c 9
12c ialt 35.1546 m

Lars Chr.Jensen, aftægtsmand, 51 år gl. døde den 1 august 1862

Flydelund
matr.nr.9 N.Ø.

Flydelund blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td.
2 skp. o fjk. 2$ alb. og gl.skatten var 18 rd. o3 sk. Gården har 
siden den 4 febr.1892 hørt til Horslevmark.
matr.nr.9b Frederik Thomsen lejede et stykke jord for 5o år, se 
12.1.1888-101. Han købte den 17 sept.l9o3 for 5o kr., 48 x 8o alei



MOSEN 
matr.nr.14a n.ø.

Mosen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp. 3 
fjk., 2| alb. og gi. skatten var lo r&. 58 sk.

I begyndelsen .af forrige århundre var Mosen ejet af smeden 
Chr.Nielsen. Hans søn Chr.Christensen, der opholdte sig i hjem
met, var bleven kæreste med tjenestepigen Maren Mortensdatter og 
alt var fryd og gammen indtil Chr.Christensen blev indkaldt til 
dragon og Maren der var af den type der heA ville have en kære

ste der var i nærheden, gjorde forbi med den unge mand. Der blev 
af forståelige grunde et dårligt forhold på ejendommen og da Ma
ren ville rejse af pladsen i utide nægtede smeden at betale hen
de sit tilgodehavende i løn. Hun fik plads i Nyholm i Hørby og da 
hun flyttede tog hun nogle enkelte genstande med sig som måske 
var at betragte som hendes og Chr.Christensens fælleseje. Smeden 
meldte hende til politiet for tyveri og den 3 august 18o5 blev 
sagen behandlet i retten, hvor Maren Mortensdatter til gængæld 
anklage smeden for gæld og smedens søn anklagede Maren for ophæ
velse af ægteskabsløfte. Dommerens mening om sagen kendes ikke.

Den næste ejer jeg har hørt om var Peder Christen Thomsen der 
den 8 januar 1837 blev gift med Johanne Marie Jørgensdatter fra 
LI.Tamstrup. Han var da skønt kun 26 år gi. enkemand. Senere var 
Lars Madsen der. Han solgte formentlig til Christen Jensen, der 
fik skødet tinglyst den 6 febr.1869, men havde så vidt det kan 
skønnes overtaget ejendommen noget før. Han købte parcellen 6c 
fra Mellergård den 1 august 1878 og solgte den 15 april 188o til 
Carl Christian Christensen Skousgård for lo.ooo kr. og rejste 
derefter til Amerika og gav forinden Christian Nielsen, Brødele
det fuldmagt til at modtage renter af 35oo kr. han havde tilgode 
i Mosen.

Skovsgård solgte den 2 august 1883 parcellerne 14b 14c fra 
og solgte den 23 juni 19o4 til Christian Peter Jensen, Ledet i 
Hørby for 12.5oo kr., der den 21 decb.l9o5 købte parcellen 15b 
fra Kane for 8oo kr. og solgte den 22 juli 1915 til Christian 
Frederik Jensen, hidtil Stueholt for 26.ooo kr. og flytter til 
Nyholmstrand.

Christian Frederik Jensen solgte i 194o til sønnen Alfred Jen
sen, efter hvis død enken Ebbe Ingeborg Christensen den 5 april 
1957 solgte til Viggo Thomsen, der den 1 maj 1972 købte matr.nr. 
7e af Albert Thomsen.



matr.nr.14b 14c

Christen Jensen købte parcellerne fra Mosen den 2 august 1883 
og solgte den 17 juni 1897 til Hans Peter Jensen, der den 26 okt. 
1899 solgte til Anders Peter Kristian Kristensen for 16oo kr., 
sælgeren har ret til at fodre sin ko til l.novb.

KNOPPEN 
matr.nr.16 N.Ø. mfl.

Knoppen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 skp. 1 
fjk. 1-i alb. og gammel skatten var 5 rd. 53 sk.

Den 11 juni 1827 omtales Søren Christensen, der er gift med 
Kirsten Christensdatter som ejer. Han solgte kort tid efter til 
dannebrogsmand Jens Nielsen Grønlund, der den 3 marts 184o fik 
arvefæsteret på ca.4 skp.land fra Rægård(nu Mellergård) for 2oo 
år mod at betale en eengangssum på 62 rd. + en årlig afgift på 
2 skp.rug og 2 skp.byg og skulle holde 1/8 af Rægårds andel af 
kongevejen, se afl.13.2.1879.

Jens Nielsen Grønlund døde den 3o marts 1845, 58 år gi. og en
ken Jacobine Severine Marie Veile drev gården til hun den 4 marts 
1854 solgte til Jens Christian Nielsen, der den 19 decb.1878 køb
te den.jord fra Mellergård som gården havde arvefæsteret på for 
2oo kr. Parcellen blev sat i hartkorn til 1-3-^ og gi.skatten var 
5 kr. 81 øre og fik matr.nr.6b.

Jens Chr.Nielsen solgte den 4 juli 1889 til Svend Christian _i 
Hansen fra srd.Foisted i Lendum sogn og flyttede til Løt i Len
dum. Prisen var 695o kr. Hansen solgte den 5 juli 1919 til Hans 
Chr.Ørvad fra Åsted.for 36.75o kr. og købte derefter et hus i 
Thorshøj. Hans Chr.Ørvad solgte den 12 juli 1921 til Jens Morten
sen fra Agersted fælled for 31.ooo kr., der solgte til Christian 
Jensen fra Langtved, vistnok i 1934, der solgte til sin brodersøn 
Knud Kr.Jensen.



VANGTERP
matr.nr.17a N.ø. mfl.

Vangterp blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. 2 
skp. 1 fjk. 13 alb. og gammel skatten var 31 rd. o7 sk.

Christen Olesen, der var gift med Johanne Jørgensdatter solgte 
i 1836 til Christen Jensen, der var gift med, Inger Christensdatter 
efter hvis død i 1853,gifter han sig s.å. med enken Maren Anders
datter fra Stueholt. Herefter, er der lidt usikkerhed om ejerfor
holdene. Hjørring amtsråd rettede en forespørgsel til sogneråds
formand J.P.Jensen, Vangkær, jvf.afl.25.9.1879, angående et pante
brev kommunen havde udstedt den 2o juli 1862,, hvortil J.P.Jensen 
svarede „ det er formentlig ligesom så meget andet kastet bort i 
den daværende formands tid, nemlig Jørgensen af Vangterp, som for 
nogle år siden er død under navnet Nielsen Jeg er helt ufor
stående med hensyn til denne skrivelse. Det lyder usansynlig at 
formanden for sogneforstanderskabet der hedder Jørgensen er død 
under navnet Nielsen. En nærmere undersøgelse af sagen ville ikke 
bare være interessant, men også hensigtsmæssig i afklaring af sog
nest historie.

Det vides med sikkerhed at smedemester J.N.Syndergård, Ålborg 
købte Vangterp den 7 marts 1864, skødet blev tinglyst den 9 marts 
1865. Han solgte den 19 novb.1874 til forpagter af Sindal præste
gård R.E.Otzen for 14.ooo rd. Heraf var de 4ooo rd. for løsøret, 
der bestod af 4 heste, 2o køer, 2 års kvier, 8 får, 1 vædder, 5 
svin, 8 høns, 1 hane, 3 ænder, samt avlsredskaberne.

R.E.Otzen døde den 16 august 1885 og enken fru. M.Otzen hensad 
i uskiftet bo til hun den 7 april 19o4 solgte til H.Poulsen, Land
lyst i Lendum sogn for 32.ooo kr. Parcellerne 25a 25d 25g hørte 
til gården, heraf solgte Poulsen den 29 april s.å. parcellen 25g 
til landmand Jens Peter Frederiksen, Vangterp for 15oo kr.,uden 
hartkorn.

H.Poulsen solgte den 9 sept,19o9 til Chr.Oluf Højmark, hidtil 
Knudseje for 44.ooo kr., der den 8 maj 1913 solgte til Jens Peter 
Jensen fra Lendum for 58.ooo kr., der den 16 maj 1918 solgte til 
propritær Chr.Vanggård, Skelgården, propritær Hans Pedersen, St. 
Langheden og propritær Søren Larsen, Mellerkær, i lige sameje for 
125.000 kr., der medfulgte 8 heste, 24 malkekøer, 11 kvier, 13 
kalve, lo svin, 3 fård og 1 vædder. Ejendomsskylden var 4o.ooo kr.

Konsortiumet solgte den 8 august 1918 til Morten Jensen, Jon
strup for 146.000 kr., heraf var I05.000 kr. kontant, som han 
lånte i Sæby Bank.



Den 11 januar 1926 gik Vangterp til tvangsaktion, begæret af 
Sæby Bank, der blev eneste bydende både ved 1. og 2. aktion. Der 
blev ikke dækning til Niels Jensen, Hjørring, tidligere Jonstrup 
for 60.000 kr., kartoffelmelsfabrikken i likvidation 8.824 kr., 
købm.Åbel, Ø.Vrå 1.295 kr. 65 øre + nogle mindre poster. Ejendoms
skylden var 55.000 kr.

Sæby Bank solgte den 6 maj 1926 til Niels Skølstrup, en søn 
fra Kuhr i Hørby sogn, for 81.ooo kr. Niels Skølstrup døde den 
22 januar 194o, hvorefter enken Dagmar Skølstrup drev gården til 
hun i 1947(vist nok) solgte til Ejnar Johan Jensen, der året ef
ter solgte til enkefru Martine Thomsen, der den 12 april 1962 
solgte til Johan Schepler. Erik Westmark købte gården ved tvangs
aktion den 15 juli 1983.

17a 51.5600
18c 1.1229 t»
25a 3.2926 « ~

25c 3.3673 tt
25d 3.4626 ti

tvangsauktion 2o.5.1926-517

12.7.1923-1049 løsøre med pris og 19.11.1925-2o82



VANG NØRGÅRD 
matr.nr.18 N.Ør mfl.

Nørgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. o 
skp. o fjk. li alb. og gammel skatten var 33 rd. 17 sk.

Christen Christensen, der var gift med Ane Jensdatter,købte 
Nørgård i Vange den 15 juni 1837 og solgte den 21 decb.1876 til 
sønnen Jens Chr,Christensen. Parcellerne 25e n.ø. mfl.hørte da 
til.

Jens Chr.Christensen døde den 11 febr.1924, se 16.10.1924-1452 
børn af 1.ægteskab: Thøger Chr.Christensen, Ll.Klarup i Tårs, Chr. 
Christensen, 0.Horshave og en datter der er gift med Chr.Pedersen, 
V.Ringsholt får 4.ooo kr. som fædrende arv. En datter Dagmar af
2. ægteskab er gift med Valdemar Larsen, Bjeldal. Enken Marie 
Christensen, f.Pedersen fik adkomst til gården den 16 okt.1924 og 
solgte den 19 marts 1925 til svigersønnen Valdemar Larsen for 89. 
ooo kr.

Åge Fredborg Nielsen fra Galtrup købte så vidt jeg husker i 
1942 og solgte den 2 marts 1976 til Jørgen Thomsen.

Age Fredborg Nielsen købte i 1939

18a 38.9754 m2
17b
25e 4.9276 ”
18f



matr.nr. 18b mfl

Jens Chr.Christensen, Nørgård oprettede den 31 januar 1889 en 
lejekontrakt vedr. parcellerne 18b og 25f med smed Jens Chr.Jen
sen, der bebygger og den 27 januar 19o2 købte han parcellerne for 
2oo kr.

Skolen
matr.nr.21d

Brendstrup, Fladbirk solgte(expropriation) den 19 novb.1896 
parcellen til Torslev kommune til skolelod for 36oo kr.+ 5o kr. 
for tiende, se 19.11.1896-25

C

26b Vangsholt i alb.
Jens Christensen solgte den 11 decb.1913 til Jens Nielsen for 

5ooo kr.

matr.nr.23 n.ø.
Ole Chr.Olesen solgte den 17 april 1913 til Laurits Peter Niel

sen, der siden købte parcellerne 25g 25h, efter hans død solgte 
arvingerne den 28 decb.1971 til Knud Erbech Nielsen.
23 1.9189 m2

Matr.nr.25c 25d
Ole Peter Syndergård købte den 2o novb.1874 og solgte den 5 

juli 1877 til R.Otzen, Vangterp for 16oo kr.

Stenbakken
matr.nr.25b Vangholt alb.

Jens Chr.Jensen købte den 21 decb.1865 og solgte den 6 okt. 
1898 til svigersønnen Chr^Peter Pedersen for 2ooo kr, der er u- 
ægte søn af Ole Chr.Pedersen, Srd.Knuden f.9 april 1873. Han solg
te den 11 decb.1912 til Chr.Nielsen, der denl3 januar 1916 købte 
små lo tdl, fra Vangkjær for 3431 kr. matr.nr. 7f V.



VANG SØNDERGÅRD 
matr.nr.19a mfl. N.Ø.

Vang Søndergård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 
2 td. 1 skp. 2 fjk. 2f alb. og gammel skatten var 26 rd. 83 sk.

Jens Jensen købte Søndergård den 13 sept. 1832. Hans hustru Ane 
døde den 27 juni 1845 og han gifter sig den 13 april 1846 med fra- 
skildte Ane Mortensdatter og solgte den 14 novb.1872 til sønnen 
Niels Peter Jensen for 23oo rd., foruden aftægten der var anslået 
til 13o5 rd. 2 mark 13 sk.

Niels Peter Jensen var ikke myndig og havde skolelærer Henrik
sen som kurator. Han fik den 25 august 19o5 tilladelse til at 
tilføje navnet Søndergård(navnebevis se 3o novb.1911, 4 børn).

Niels Peter Jensen Søndergård solgte den lo januar 1918 til 
Aksel Christian Sørensen fra Lendum for 72.25o kr. og flytter 
til Hjørring.

Aksel Chr.Sørensen var med i et konsortium der købte Vang Øste? 
gård og herfra fik han den 17 febr.1921 parcellen matr.nr.2oi 
der var på ca.25 tdl. og vurderet til 3o.ooo kr.

A.C.Sørensen måtte give op under krisen først i 3overne og her 
kom gården ved fogedudlægsskøde til Ejnar Andreasen den 26 april 
1933. Han solgte den 23 sept.1975 til Henny Andreasen og Karl 
Erik Andreasen.

19a 41.6511 m2
2oi 13.8240 ”

dødsattester 17,8,1911-229



matr.nr.
2oe i alb.
2o£ J ”
2oh i «

Smed Chr.Sortkjær Jensen købte parcellerne fra øste? 
gård den 19 maj 19o7 og solgte den 5 marts 1914 til 
smedesvend Søren Peter Hansen fra Bispeheden i Vol

strup sogn for 6.000 kr.»der den 2 sept.1915 solgte til smed Jens 
Nielsen fra Ormholt for 57oo kr., der den 29 januar 1920 solgte 
til propritær A.Bakholm, Ø.Vrå for 7.000 kr,, der den 19 august 
1920 solgte til enkefru Margrethe Poulsen,f.Wøhlk for samme pris, 
der den 4 okt.1923 solgte til Ejnar Knudsen fra Glimsholt for lo. 
5oo kr.

løsøre 6.5.1913-190 og 5.2.1914-2427

Vang Søndergårdshus
matr.nr.33d 4 skp.land

Hans Chr.Sørensen solgte til Chr.Jokumsen ifølge kontrakt fra
16 novb.1872 og den 6 decb.1883 købte han 33f.



Vang Søndergaard

Matr.nr. 19a m.fl., Den nordøstlige del, Torslev Sogn

Vang Søndergaard blev efter 1844-matriklen sat i hartkorn til
2 td. 1 skp. 2 fdk. 2 3/4 alb., og gammelskatten var 26 rdl. 83 sk.

Jens Jensen købte Søndergaard den 13. september 1832. Hans 
hustru Ane døde den 27. juni 1845, og han gifter sig den 13. april 
1846 med fraskilte Ane Mortensdatter, og sælger den 14. november 
1872 til sønnen Niels Peter Jensen for 2.300 rdl., foruden aftæg
ten, der var anslået til 1305 rdl. 2 mk. 13 sk.

Niels Peter Jensen var ikke myndig ved købet, og havde skole
lærer Henriksen fra Højstrup Skole som kurator. 25. august 1905 
fik Niels Peter Jensen tilladelse til at tilføje navnet Søndergaard 
(navnebevis, se 30. november 1911; 4 børn).

Niels Peter Jensen Søndergaard solgte den 10. januar 1918 til 
Aksel Christian Sørensen fra Lendum for 72.250 kr, og flyttede til 
Hjørring.

Aksel Chr. Sørensen var med i et konsortium, der købte Vang 
Østergaard, og herfra fik han den 17. februar 1921 parcellen matr. 
nr. 20i, der var på ca. 25 td. land, og vurderet til 30.000 kr.

A.C. Sørensen måtte give op under krisen først i 30'erne, og 
her kom gården ved fogedudlægsskøde til Ejnar Andreasen den 26. 
april 1933. Han solgte den 23. september 1975 til Henning Andrea
sen og Karl Erik Andreasen.

2
matr.nr. 19a: 41.6511 m

2 matr.nr. 20i: 13.8240 m

(Peter Elmelund)

Oplysninger om Vang Søndergaard ved ejerskiftet i 1933

I alt: 55,5 ha

Matr.nr. 19a: hartkorn 2 td. 1 skp. 2 fdk. 2 3/4 alb.
20i: 1 - 0-3 1 3/4 -

Areal: matr.nr. 19a: 41 ha 6511 m2 2
9 heraf vej 3900 m

20i: 13 ha 8240 m

Ejendomsskyld: 55.000 kr.



Løsøret bestod af:

28 stk malkekøer ansat til en samlet pris af 
(gennemsnitlig stykpris 77,00)

2.155,00

5 kvier år, i alt .................................................. 250,00

1 tyr ...................................................................................... 60,00
7 kalve 140,00
Kvægbesætning i alt ................................................................................. 2.605,00 
Svinebesætning ............................................................................................. 1.650,00 
3 stk. heste .................................................................................................. 900,00
Vogne, markredskaber og maskiner 2.045,00

i alt 7.200,00
ejendomsskyld

i alt

55.000,00
62.200 ,00

Købesummen var 70.000 kr. - Overtagelsen, som skete 7. februar 
1933, berigtigedes på følgende måde:
Pantegæld til Jydsk Landkreditforening .................................... 52.000 kr
Pantebrev til A/S Hjørring Diskontobank ................................. 10.000 kr
Ved kontant udbetaling .......................................................................... 8.000 kr
- Desuden skulle køberen hefte for en mergelgæld på ... 6.732 kr

Ejnar Andreassens beretning om Vang Søndergaard siden 1933

Som nævnt købte og overtog vi "Vang Søndergaard" den 7. februar 
1933, og blev gift den 7. marts 1933. Emmy er datter af Kirstine 
og Theodor Larsen, "Ny Dalsgaard", Vidstrup; de var 6 piger og alle 
gift med landmænd. Emmy er født den 25. august 1912. Jeg er født 

på Fyn, i Brangstrup ved Ringe, den 7. marts 1905, og er søn af 
Astrid og Karl P. Andreassen. Vi var 9 søskende: 4 piger og 5 dren
ge; pigerne gift med landmænd og alle drengene landmænd. Vi har 
tre drenge: Henning, Karl Erik og Kaj; Henning og Karl Erik er land
mænd, men i nogle år arbejdede de som selvstændige bygmestre i Fre
derikshavn; Kaj er jurist, bankmand og fritidslandmand, idet han e- 
jer og driver en mindre gård på 24 td. land ved Helsinge på Vest
sjælland, men han har hans arbejde i København; han er gift med Tove, 
som er datter af Grethe og Villy Christiansen, Odder. Hun er uddan
net som 3-sproglig korrespondent, og har kontorarbejde i nærheden 
af hvor de bor; de har to børn, Jette og Lars.

I sommeren 1975 bestemte vi os til, at Henning og Karl Erik 
skulle købe gården i fællesskab, og efter at vi var blevet enige om 



pris og betingelser, bestemte vi, at overtagelsesdagen skulle være 
den 1. august 1975.

Henning og hans kone Anne Lis (som er datter af Karen og Aage 
Fredborg Nielsen, Vang Nørgaard) boede på det tidspunkt i Frederiks
havn, hvor Anne Lis havde kontorarbejde, og Henning arbejdede som 
bygmester, hvilket Karl Erik også beskæftigede sig med, samtidig 
med, at de med hjælp af en landbrugsmedhjælper passede landbruget. - 
Karl Erik boede på Vang Søndergaard, men var ugift, og derfor blev 
vi boende på gården og forsøgte at gøre os nyttige, Emmy som husmor 
og jeg som svinepasser og altmuligmand. - Men den 1. januar 1983 
købte Henning og Karl Erik "Sønder Strengsholt" ved Voersaa i fæl
lesskab, og blev enige om at drive "Søndergaard" og "Strengsholt" 
og forpagtningerne af "Bangsbo" og "Ramsholt" som I/S, i alt ca.
300 td. land. "Strengsholts" jord er letmuldet, og er temmelig af
hængig af nedbøren i sommerens løb; at gården havde været drevet af 
en bylandmand med haltende økonomi i en del år kunne jo spores. - 
Der var et rimelig godt stuehus, og der var en helt ny og moderne 
farestald med 45 farestier, og på loftsetagen var der plads til ca. 
400 fedesvin. Henning og Karl Erik gik straks i gang med at lave 
kobåsene om til sobokse, og indkøbte gylte og orner fra SPF-stambe- 
sætningen. Gården var jo ved købet hvad man kalder bar, bortset fra 
en nødtørftig maskinpark. -

Anne Lis og Henning flyttede, efter at de havde solgt deres 
hus på Gamle Skolevej i Frederikshavn, til "Sdr. Strengsholt" den 
1. februar 1983. - Børnene var jo selvfølgelig i første omgang 
kede af at skifte skole og flytte fra deres kammerater i Frederiks
havn, men det er mit indtryk, at de ret snart faldt til i de nye om
givelser.

Den 1. november 1983 skete der igen en begivenhed i forbindelse 
med, at Britt og Karl Erik et par år forinden havde truffet hinanden 
og var kommet til at kende hinanden så godt, så de blev forlovet og 
blev enige om at slå følge igennem livet og bo sammen og være fælles 
om hjemmet i "Vang Søndergaard", som så også skulle være Lisbeths 
hjem; og Britt solgte så hendes hus på Hesseløvej i Frederikshavn 
til hendes søn Dan Aage; - som ovenfor nævnt flyttede Lisbeth og 
Britt ind på "Vang Søndergaard" den 1. november 1983, og samtidig 
flyttede vi her til Østervrå, til huset Bredgade 13, som zi ha- de 
købt og overtaget den 1. august 1983.

I sommeren 1985 blev Henning og Karl Erik enige om at ophæve 
I/S og prøve at finde frem til en for begge parter tilfredsstillende 

løsning på delingen af de fælles værdier, så de hver især blev selv-
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stændig ejer af hver sin gård, med skæringsdag den 1. juli 1985, 
således at Henning blev eneejer af "Sdr. Strengsholt" og Karl Erik 
af "Vang Søndergaard", og således, at Henning beholdt forpagtningen 
af "Bangsbo" og Karl Erik fortsatte med forpagtningen af "Ramsholt". 
Det er min opfattelse, at de begge er tilfredse med den måde, de fik 
det ordnet på. I efteråret 1986 blev "Ramsholt" til salg, idet Ju
lie og Ejnar Jensen ville flytte til Østervrå, og Karl Erik var in
teresseret i at købe gården, til samdrift med "Vang Søndergaard", 
men da afstanden imellem gårdene var over 5 km, ville landbrugsmini
steriet ikke godkende handelen.

Jeg har hermed forsøgt at beskrive og oplyse om de forskellige fak
tiske kendsgerninger vedrørende "Vang Søndergaard" i den årrække, som 
strækker sig fra vi flyttede ind 7. februar 1933 og til dags dato. 
Det tidsrum, vi har boet der, er jo blevet historie; men i det histo
riske perspektiv er det jo kun en kort periode; det er prisværdigt, 
at der er nogen, der har taget initiativet til at grave i egnens 
fortidige historie, og jeg vil gerne bidrage med efter fattig evne 
at genfortælle, hvad jeg har fået fortalt og hvad jeg har iagttaget.

Smedekonen - som jeg har nævnt før - var interesseret i og 
vidste en hel del om Vang omegns beboere, og kunne fortælle en hel 
del; men som ung og tilflytter til egnen var man jo ikke så interes
seret, så en hel del har jeg glemt igen. Men der hvor hun boede - 
det hus, som nu kaldes "Vang Nørgaards Hus" - havde hun og hendes 
mand bygget og indrettet til smedie, efter at den nuværende Lendum
vej blev anlagt; vejen skar en lille trekant fra"Vang Nørgaard", som 
smeden lejede for st tidsrum af 100 år, som var almindeligt den gane 
Smedien lå tidligere langt længere imod vest i nærheden af ejendom
men "Stenbakken", hvor den tidligere Lendumvej gik. På Vang Sønder- 
gaards matrikelkort er de gamle veje markeret, og af kortet fremgår 
det, at Thorshøjvejen ikke gik længere end til Vang Søndergaard, 
hvorefter den fortsatte mod vest, og ca. 450 m. mod vest krydses den 
af Lendumvejen, som går imod nord og i syd imod "Krogens Mølle", 
hvor der jo var vandmølle; der gik også en vej fra Thorshøjvejen 
ved Vang Søndergaard syd hen til "Krogens Mølle" forbi "Sortemose 
Sø", som var ret stor, ca. 4-5 td. land; den har været udtørret i 
mange år. Den befandt sig ca. 200 m. fra gården i syd-vest. I det 
aller-sydøstligste hjørne af marken er der en ret stor mergelgrav; 
imellem mergelgraven og skellet til Østergaard har der ligget et 
hus, bygget af 1er; det var fuldstændig faldet sammen, kun de brænd

te sten fra skorstenen var tilbage da vi overtog gården; der stod et 

2^
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par ribsbuske og en hyldebusk, som kom fra en lille have, men nu er 
alle spor fjernet. - Smedekonen fortalte, at dér boede en enlig 
kvinde, som blev kaldt Krave-Kristiane; og smedekonen fortalte med 
forargelse i stemmen, at det var et sted som gårdmandene gjorde sig 
ærinde til, ikke ene fordi den sorte krave skulle vaskes og stryges.

For et par år siden fandt de i Vang Søndergaard en interessant 
ting, nemlig en ulvetand, i noget jord, som var opgravet ved en så
kaldt vældgunge i engen. Lisbeth, Britts datter, havde den med i 
skolen, hvor de blev enige om at sende den til København til en vi
denskabelig undersøgelse; efter at de havde konserveret den kom den 

tilbage med besked om, at det var en tand af en ulv.
Smedekonen fortalte ligeledes, at "Vang Løgten" havde ligget 

ca. 100 m. lige øst for Søndergaard; hun kunne huske, at der var en 
brønd der, hvor gården skulle have ligget, og vi har i vor tid bræk
ket sten op, som lå på række og tydede på, at det var en del af en 
sokkel. Hun påstod, at der gik en vej imellem Søndergaard og Løgten 

over til Nørgaard, hvor "byens" gadekær var, der hvor Nørgaards lade 
nu ligger; og da vejen går over lav eng, så var der et vadested el
ler forhøjning, som de vejfarende skulle følge; derfor var det en 
forpligtelse der hvilede på gården "Løgten", at der ved nattetide 
var anbragt en lygte med lys i for at markere vejen; deraf navnet 
"Løgten" - alt efter smedekonens udsagn; men det må ligge mange år 
tilbage, før matrikuleringen, da det ikke er bemærket i Søndergaards 
matrikelkort. - Så vidt jeg ved, indførtes matrikuleringen i 1688. - 
Af Søndergaards matrikelkort fremgår det, at der på et eller andet 
tidspunkt er solgt jord fra Søndergaard ad to gange til "Krogens Møl
le" syd for kæmpehøjen, idet de stykker jord på hver side af vejen 
fra kæmpehøjen mod Krogens Mølle er matrikuleret henholdsvis 19c 
og 19d; det tyder jo på, at der før frasalget til Krogens Mølle er 
frasolgt et areal betegnet som 19b. - Efter smedekonens beretning 
blev kæmpehøjen kaldt "Troldhøjen".

Det er i store træk, hvad jeg ved vedrørende "Vang Søndergaard", 
bortset fra, at jeg ved, at Axel Sørensen købte gården af Niels Jen
sen - kaldet Niels Søndergaard. Niels Søndergaard og hans hustru 
købte hus i Hjørring, vistnok på Skagensvej, hvor hans kone døde få 
år efter at de var flyttet til Hjørring. Han blev gift igen med El
se Budolfsen, som var blevet enkekone omtrent samtidig med, at Niels 
Søndergaard var blevet ene. - Niels Søndergaard overtog Vang Søn
dergaard efter hans far. - Men der er jo så meget, som det kunne 
være interessant at vide mere om, men ét ved vi jo er sikkert, og 

det er, at mange generationer har levet deres liv og haft deres gang 



på Vang Søndergaard og i omegnen, og sluttelig fundet deres sidste 
hvilested på Torslev Kirkegård eller i tidligere tider en af de 
mange gravhøje som egnen er rig på, et tegn på, at egnens historie 
rækker langt tilbage i tiden.

Som før nævnt købte vi jo Vang Søndergaard af Hjørring Diskontobank, 
som havde overtaget den som ufyldestgjort panthaver den 14. november 

1932 fra den daværende ejer Aksel Chr. Sørensen, som blev erklæret 
konkurs; han blev af banken antaget som bestyrer, og fik sammen med 
hans familie lov til at blive boende, indtil banken solgte gården. 
Aksel Sørensen og hans kone Karen købte, efter hvad jeg kan se i mit 
skøde, stamejendommen 19a med ca. 77 td. land den 10. januar 1918, 
og 14. august 1919 tilkøbte han fra Vang Østergaard 20_i på ca. 25 
td. land. Aksel Sørensens broder Søren Sørensen (Stenheden) havde 
på det tidspunkt sammen med en anden 1 gårdslagter', som de kaldtes 
den gang, købt Vang Østergaard, som de udstykkede 25 td. land fra 
og solgte til Aksel Sørensen, Vang Søndergaard. Vang Østergaard og 
det tilbageværende areal solgte de til Knud Schaarup. - Det var til 
stor fordel for Vang Søndergaard at få tillagt 25 td. land god jord, 
beliggende lige op imod gården mod øst. -

Tinglysninger iflg. skøde:

10.01.1918 - køb af Vang Søndergaard
14.08.1919 - køb af jord fra Østergaard
17.02.1921 - køb og bygn. af lade
18.05.1922 - Kreditforeningen 52.000
samme dato - Banken 58.000

Deklaration - Vang
Mejeri og vej 21.03.1874

17.02.1921

I forbindelse med beskrivelsen af 
ting, som ligger 

jeg ikke ved ret 
Kirstine Jensen,
Vang Nørgaards hus 
end

forud for tiden,
historie er der jo mange 

, som 

bl.a. af

Vangegnens
da vi overtog Vang Søndergaard 

del har jeg fået fortalt,meget om, men en

smedekonen som vi altid kaldte hende; hun boede i 
, hvor hendes mand var smed; han var meget ældre

hende, så hun havde været enke i flere år da vi kom til Vang; 
blev tæt ved 100 
boede i Vang før

Løgten" havde ligget 
og at hun mente at kunne huske, 
de beliggenhed, 

stændig ejendom, 
hvilket årstal.

hun
der

år, så hun kunne fortælle mange ting om folkene 
vores tid. Bl.a. fortalte hun, at gården "Vang 
ca. 100 meter lige øst 

at den blev
og at Vang Nørremarken blev

Det ville være interessant at få undersøgt nærmere

for "Vang Søndergaard", 
flyttet til dens nuværen- 
stykket fra som en selv

— O 1 .
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Matr.nr. 20e af Den nordøstlige del, Torslev Sogn, i alb. 
Matr. nr. 20f^ - - - -, - - , i alb.
Matr.nr. 2Oh -- - -, - -,1/4 alb.

Smed Chr. Sortkjær Jensen købte parcellerne fra Vang Østergaard

19. maj 1907, og solgte 5. marts 1914 til smedesvend Søren Peter 
Hansen fra Bispeheden i Volstrup Sogn for 6000 kr.; denne solgte 
2. september 1915 til smed Jens Nielsen fra Ormholt for 5.700 kr; 
denne solgte 29. januar 1920 til proprietær A. Bakholm, Østervrå, 
for 7.000 kr.; denne solgte 19. august 1920 til enkefru Margrethe 
Poulsen, f. Wøhlk, for samme pris; denne solgte 4. oktober 1923 til 
Ejnar Knudsen fra Glimsholt for 10.500 kr.

Løsøre 06.05.1913, 190, og 05.02.1914, 2427.

Vang Søndergaards Hus
Matr.nr. 33d af Den nordøstlige Del, Torslev Sogn, 4 skp. land

Hans Chr. Sørensen solgte til Chr. Jokumsen ifølge kontrakt fra
16. november 1872, og 6. december 1883 købte han matr.nr. 33f.

(Peter Elmelund)



Vang Nørgaard
Matr.nr. 18a m.fl., Den nordøstlige Del, Torslev Sogn

Den første ejer af gården, som vi læser om, er J.N. Søndergaard, 
som i 1825 sælger gården til Kristian Kristensen; denne sælger i 
1837 gården til sin søn, som ligeledes hedder Kristian Kristensen. 
Gårdens tilligende er da 5 tdr. hartkorn ager og eng.

17. december 1876 sælger Kristian Kristensen gården til sin 
søn Jens Kristensen, som var født på gården 27. november 1845, og 
som døde 1924; 6. december 1872 blev han gift med Mariane Knudsen 
fra Vandkjær i Volstrup Sogn, ved Sæby. Jens Kristensen var efter 
sin tid en dygtig landmand. Han var i Torslev Sogneråd, og var 
sognerådsformand 1896-1902. Han drev gården i 48 år.

Efter hans død i 1924 blev gården i 1925 solgt til en sviger
søn, Valdemar Larsen, som var gift med Jens Kristensens datter Dag
mar. Han var bornholmer, og var kommet til Vendsyssel som kontrol 
assistent. Prisen var 90.000 kr. Dagmar og Valdemar Larsen havde 
haft gården Bjeldal ved Østervrå før de kom til Vang Nørgaard. - 
Efter en sandsynligvis hård kamp for at bevare gården igennem 30*er
nes krise måtte Valdemar Larsen give op sommeren 1939; Torslev Sogns 
Sparekasse overtog gården ved tvangsauktion. 1. oktober 1939 købte 
Aage Fredborg Nielsen gården af sparekassen for 74.308,00 kr med 
avl, redskaber og besætning; sidstnævnte bestod af af 9 køer, 8 ung
kreaturer, 17 grise, 4 heste og 1 føl. Arealet var 83 td. land, idet 
Aage Fredborg Nielsen solgte 3 td. land værdiløs mosejord.

11. oktober 1939 blev Aage Fredborg Nielsen gift med Karen Ole
sen fra 0. Budde, og de drev så gården i 36 år som alsidigt land
brug, med kreaturer, svin og høns; i en del år havde de også mink
farm. Da det så hen i 70’erne blev moderne, at manden og konen 
skulle være ene om arbejdet på en gård af den størrelse, og deres 
3 børn var gift og godt i vej, bestemte Karen og Aage Fredborg 
Nielsen sig for at sælge. De solgte så gården 9. januar 1976 til 
Jørgen Thomsen fra Harritslev. Prisen var 1.400.000 kr; 450.000 kr 

kontant, og 950.000 kr i realkreditobligationer; arealet var 80 td. 
land; der var 32 malkekøer, 28 ungkreaturer, 180 svin og 100 høns, 
dertil 550 td. korn og grovfoder, maskiner og redskaber.

Jørgen Thomsen, som altså overtog gården 9. januar 1976, viste 
sig at være en meget dygtig og fornuftig mand, idet han i 1982 gif
tede sig med en lærerinde. Thomsen drev først gården med kvæg og 
svin; senere solgte han kreaturerne og gik så helt over til fedesvin. 
Han har bygget nyt svinehus og udvidet de gamle bygninger til svii. 
Der blev bygget nyt stuehus i 1985.

Hørby, januar 1987, Aage Nielsen



VANG ØSTERGÅRD 
matr.nr.2o mfl.N.Ø.

Vang Østergård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 
td. 1 skp. o fjk. alb. og gammel skatten var 34 rd. 64 sk.

Den 25 april 1837 blev egeren af Vang. Østergård, Jens Christen
sen gift med sin husbestyreinde Johanne Jensdatter. Han døde den 
26 juni 1865 og enken solgte til Christen Christensen den 8 novb. 
s.å. og gik på aftægt på gården, hvor hun døde den 16 april 1892.

Efter Christen Christensens død giftede enken Christine Hans
datter sig den 14 decb.1877 med ungkarl Niels Chr.Nielsen fra Ve
ster Fladholt i Understed, der fik vielsesattesten tinglyst som 
adkomst til gården den 7 febr.1878. Han solgte den 6 april 1899 
til sin stedsøn Christen Christensen for 23.8oo kr. og gik på af
tægt på gården. Der var 2 børn i det sidste ægteskab.

Chr.Christensen solgte parcellen 2ob den 13 juni 19o5 til An
ders Chr.Jensen for 5oo kr., men handlen blev tilsyneladen ikke t 
til noget, for den 12 marts 19o8 solgte han den samme parcel til 
mejeriselskabet Danmark i Randers for 25o kr. Den 11 juli 1912 
købte han 7-8 tdl. der lå nord for landevejen fra Fladbirk for 
3oo kr. pr. tdl. Parcellen fik matr.nr.21g og som matr.nr. viser 
havde jorden oprindelig hørt til den udstykkede gård Vanglygten.

Christen Christensen, der tog Østergård som slægtsnavn, solg
te den lo okt.1914 til købm. Marinus Nicolaj Hansen, Karup for
56.500 kr. og flyttede til Hovedgård stationsby. M.NiHansen solg
te den 16 maj 1918 til grd. Anders Larsen, Skovlund, købm. P.Han
sen, Dybvad og vognm. Jacob Jacobsen, Dybvad for I09.000 kr., der 
efter at havde solgt besætningen solgte til Ejnar Chr.Pedersen fra 
Skovsgård for 117.5oo kr. Ejendomsskylden var 34.ooo kr. Sælgerne 
kautionerede for 44.5oo kr. Han.fik skødet tinglyst^den 26 sept. 
1918 og solgte den 14 august 1919 til et konsortium bestående af 
propritær K.Klitten, Ulstedbo, A.Sørensen, Vang Søndergård og S. 
Sørensen, V.Stenheden i Lendum for 111.5oo kr. Der medfulgte 7 he
ste, 16 køer, 13 unghøvder, 5 svin og anpart i en selvbinder. Kon- 
sortiumet frasolgte parcellen 2oi, der blev vurderet til 3o.ooo kr 
til Vang Søndergård, hvis ejer Aksel Chr.Sørensen var den ene af 
ejerne. De solgte den 17 febr.1921 til Knud Nicholaus Schårup,. .. 
Trindkjær i Vangkjær for 65.4oo kr. Schårup, der var gift med en 
datter fra Mikkelstrup var stadig i 1945.

Knud A.Jensen købte den 23 juli 1957.
2oa 18.7330 m2
19e 4854 "



2ob Anders Chr.Jensen købte fra Østergård den 13 juni 19o5, skødet 
tinglyst den 22 s.m. for 5oo kr. og solgte den 22 maj 1913 til 
købm.Jens Chr.Sørensen for 7oo kr., der solgte til Niels Peter 
Nielsen, her efter tvangsaktion, hvor kreditf. overtager og solgte 
den 16 febr.1917 til Chr.Christensen, Fladbirk for 475 kr.

o

Mejeriet
Mejeriselskabet Danmark i Randers købte parcellen, der var på 

2 skp.land fra Østergård den 12 marts 19o8 for 25o kr. og opret
tede en skummestation som de den 18 marts 19o9 solgte til mejeri
ejer Ole Olesen,Stenhøj, skødet tinglyst den 22 okt,191o,se 2.7. 
19o8. 0.0. solgte den 26 febr.1914 til mejerist Chr.Peter Nielsen, 
Stenhøj for 13.2oo kr., der havde sin far Lars Nielsen, Nørbakken 
i Karup som kurator. Ole Olesen flyttede efter salget til Vejle.

Chr.Peter Nielsen solgte den 21 januar 1916 til mejerist Niels 
Oluf Svendsen fra Århus for 9277 kr. 22 øre, der standsede meje- 

SiVsriets drif den 24 maj 1917. se løsøre. Han skyldte bla. konsul 
Strøjberg, Ålborg for kul. Ejendommen blev stillet til tvangsak
tion og solgt til murer Chr.Jensen for 33oo kr.

matr.nr.2od
Karetmager Jens Chr.Sørensen købte parcellen fra Østergård den 

7 januar 19o9 for 4oo kr. og købte yderligere 3oo kvr-alen 2og og 
havde dér efter ialt 181o kvr.alen jord. Jens Chr.Sørensen kom fia 
Bannerslund._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o
matr.nr.2oc 1 alb. træhandler Chr,Jensen, Vang, se mejeriet.

Hus i Vange: 33b Christen Jensen købte den 14 juli 1859.

. ................ ■

33e Chr.Christensen solgte den 9 juli 1868 til smed Jens Chr.
Christensen



VANGLYGTEN
matr.nr.21 N.Ø. mfl.

Vanglygten blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 
7 skp. 1 fjk. J alb. og gammel skatten var 36 rd. 13 sk. Desuden 
hørte parcellen 25d n.ø. og matr.nr.32 Vangkjær til på et tidligt 
tidspunkt.

Christen Jensen solgte den 3 febr.1935» skødet tinglyst den lo 
sept. s.å. til Jens Jensen fra Snevre ved Hjørring,se afl.4.3.18© 
Jens Jensen, der ofte blev kaldt Snevre var Dannebrogsmand og dø
de den 9 juni 1864, 86 år gl. Der efter blev gården solgt ved ak- 
tion(ikke tvangsaktion) og her bød afdødes enke Mette Marie Jens
datter gården ind, men blev siden umyndiggjordt på grund af alder
domssvækkelse og sognefoged Andreas Faurskov Brendstrup, Vangkær 
blev beskikket værge for hende. Han solgte den 28 novb.1867, skø
det tinglyst den 7 maj 1878 til Jens Thomsen, hidtil Kirketerp 
for 23oo rd., der den 15 juli 1869 solgte matr.nr.32 i V. fra til 
Vangkjær til sammenlægning med denne ejendom.

Jens Thomsen døde den 17 febr.1871 og enken Kirsten Marie Chri
stensdatter solgte den 2o okt. s.å. til svigersønnen Niels Chr.Ja
cobsen og gik på aftægt på gården, hvor hun døde den 13 maj 188o.

Niels Chr.Jacobsen solgte den 18 decb.1884 en del jord til Flaå 
birk. Parcellen blev sat i hartkorn til 7-1-i og fik af een eller 
grund matr.nr.21a. Han solgte den 19 april 1888 til Karl Albert 
Bering, der den lo novb.1898 solgte til Jens Chr.Pedersen, Bårens 
hus i Hørby for 12.4oo kr., der sælger største parten af jorden 
fra og kalder ejendommen der har matr.nr.21c for Nørmark.

Efter Jens Chr.Pedersens død overtog enken Christine Marie Pe
dersen ejendommen ved skifteudiægsskøde den lo sept.1927 og solg
te den 5 juli 1955 til sønnen Alfred Pedersen.

Vangvej 18
21c 7.6151 m2

12.10.1871-6 og 7

Vanglygten var også kaldt Nørre Vange

aktion tirsdag den 2o juni 1865,se 28.11.1867-13



Lendumvej 84 
matr.nr.21b mfl. N.ø.

Peter Chr.Pedersen købte parcellerne 21b 21f fra Vanglygten, 
eller Nørmark den 3o sept.l9o9 for 13.ooo kr. Hartkorns tallene 
var 1-O-1-2 og skulle måske betragtes som den egentlige hovedpar
cel af den helt udstykkede gård Vanglygten. Han solgte den 11 sept 
1913 til Niels Larsen Nielsen, hidtil fra Skavange for 2o.ooo kr.

Åge D.Nielsen solgte den 25 juni 1931 til Jens Chr.Christensen; 
Skifteattest som adkomst for Oda Christensen den 15 april 1977.

Vangvej 22
matr.nr.21h

Sognerådet solgte den 22 juli 1926 parcellen der var en skole
lod på ca. 8 tønder land til Chr.Peter Pedersen fra Mosen for 
53oo kr.,se sognerådet 22.7.1926-lo5o.

Knud Schårup solgte den 1 okt;1947 til Niels Jensen, der den 
16 august 1955 solgte til Anna-Pedersen, der med det samme solgte 
til Verner Pedersen, der den 8 juni 1967 købte parcellen 21k. 
21h 4.1280 m2

V anglygtenhus 
matr.nr.21e

Landmand Chr.Peter Andersen købte parcellen den 11 febr.1897 
af Bering, Vanglygten for loo kr. Parcellen var på ca.3 skp.land 
og denl4 juli /1898 købte han mart.nr. lam fra Torslev præstegård 
for 45o kr. og solgte kort tid efter til Jens Peter Jensen, der 
tilsyneladen solgte til Laurits Ferdinand Willadsen, der den 25 
okt.19oo mageskifter med Jens Julius Chr.Eriksen, LI.Sørig i Tårs 
sogn, der den 7 januar 19o4 solgte til Jens Marinus Jensen,* Vol- 
lerhede i Hørby for 6.5oo kr., der den 8 juli 19o9 solgte til dag
lejer Christen Christensen, Fladbirk, der formentlig solgte til 
Jens Chr.Pedersen den 29 decb.1921, der den 8 juli 1926 solgte tfl. 
Chr.Pedersen, Højstrup gi.skole med værende bugninger,for 25oo \ 
kr.

O



BROBAKKEN
matr.nr.2a mfl.Vangkær

Brobakken var fæstegård under Ormholt og købt til selveje der 
fra af Christen Nielsen den 13 juni 1798, skødet tinglyst den 28 
juni s.å. Christen Nielsen var ugift og det var formentlig hans 
husbestyreinde Ane Marie Christensdatter der den 13 decb.1814 blez 
gift med Niels Chr.Bertelsen.

Christen Nielsen købte den 11 marts 1811 gårdens kirke- og præ» 
stetiende og solgte den 2 novb.1832 til Niels Chr.Bertelsen, der 
blev enkemand og gifter sig igen den 14 okt.1836 med Johanne Niels 
datter fra Silkeborg, datter af Niels Jensen, Silkeborg og efter 
hendes død gifter han sig med Else Marie Nielsdatter.

Niels Chr.Bertelsen solgte den 18 febr.1857 til Mads Chr.Lar
sen, Nørkær for 29oo rd. Der medfulgte 2 heste, 2 køer, 2 grise
søer, 5 får og nogle redskaber. Mads Chr.Larsen mageskifter købe
kontrakten med Yde Andersen, Nørlund i Tårs, der ikke når at få 
skøde på gården inden Niels Chr.Bertelsen døde, men ved skifte
samlingen efter ham den 2 august 1859 udstedte dødsboet skødet i- 
følge købekontrakten. Skødet blev først tinglyst den 4 august 18- 
7o og den 2o juli 1874 solgte Yde Andersen til sønnen Andreas 
Ydesen, der først fik skødet tinglyst den 15 febr.1877. Yde Ander
sen døde den 15 januar 1892. Matr.nr.11a af Ålborggård hørte med.

Andreas Ydesen solgte den 29 marts 19oo til Christen Christen
sen fra Vange for 12.7oo kr. og flytter til Sørig i Tårs sogn,men 
beholdte et stykke eng af matr.nr.il for 5o år i forpagtning til 
en årlig afgift på 4 kr.

Chr.Christensen solgte den 8 juni 19o5 til Otto Christian Geor
gius Christensen fra Højholt for 15.ooo kr., der den 25 marts 19<® 
købte jord til fra Ålborggård og yderligere samme sted den 5 marte 
1914.

Otto Chr.Georgius Christensen døde den 15 juni 1915 og enken 
Ane Christensen,f.Hansen solgte den 8 juli 1915 til Søren Olesen 
Sørensen fra Volsholt for 34.ooo kr., der den 24 okt.1918 købte 
de ubebyggede parceller lc ls fra Højholt for 5ooo kr.

Søren Olesen Sørensen solgte den 23 decb.1936 til Kaj Chr.Niete 
sen, der den 23 sept.1983 solgte til Jørgen Kristensen.
2a mfl.15.o329 m2
11a 2597 købt til 15.1.196o

matr.nr.il


pmatr.nr.2b 3b areal: 2.4o91 m
Jens Jensen, Rævmose solgte den 18 decb.1913 til Hans Chr.Dal

by Nielsen fra Morild £or 26oo kr., der den 11 april 1939 solgte 
til Jens Nocolaj Nielsen.

o

Højvang
matr.nr.2d

Chr.Peter Mortensen købte den lo august 1922 og solgte den 17 
januar 1924 til Hans Chr.Jensen fra Engsig i Åsted £or 2ooo kr.

Tvangsaktion den 21 novb.1982. U££e Andersen skøde 26 januar 
1983.

C

o



SKOVEN
mart.nr. 3 Vangkær mfl.

Skoven, der også bliver kaldt Store Skoven blev efter 1844 ma
trikelen sat i hartkorn til 2 td.3 skp.3 fjk.2 alb. og gi.skatten 
var 2o rd. 48 sk. Desuden hørte matr.nr.37 V. og nr.12 Ålborggård 
til gården på et tidligt tidspunkt. Skoven var fæstegård under 
Ormholt indtil 1798.

Den 5 okt.1824 blev den 48 år gi. grd. og enkemand Niels Mar- 
cusen gift med Kirsten Jensdatter. Han solgte til Jens Nielsen, 
der døde den lo decb.1843 og sønnen NielsrJensen overtog gården 
den 9 januar 1845, der den 11 juli 1867 solgte til svigersønnen 
Peder Christensen for 1952 rd. 1 mark + aftægt.

Peder Christensen solgte den 16 decb.1869 til svogeren Jens 
Chr.Nielsen for 35oo rd. og samtidig blev parcellen 37b solgt til 
Fælden for loo rd.

Jens Chr.Nielsen mageskiftede den 29 novb.1877 med Anders Chr. 
Pedersen fra Sæsing. Gården gik til tvangsaktion den 24 sept.1887, 
her blev grd. Christian Peter Pedersen, Bakken i Sæsing enesteby- 
den og fik gården tilslået ved 3.aktion for 12.ooo kr. Skødet ble/ 
tinglyst den 12 januar 1888. Han solgte den 24 decb.1891 til for
valter Vilhelm Prehn, der den 17 januar 19o6 solgte parcellen 37a 
for 135o kr.

Efter Vilhelm Prehns død fik enken Ane Mathilde Prehn adkomst 
til gården den 1 okt.1918 og solgte den 24 i samme måned til grd. 
Johannes Christensen, Højholt for 72.4oo kr., ejendomsskylden var 
25.000 kr. Der var en besætning på 6 heste, 12 køer, 2 tyre, 2 
kvier, 6 kalve og 2 får.

Johannes Christensen var sognerådsformand fra 1929. Han solgte 
i 194o til sønnen Martin Henry Højholt Christensen, der den lo - 
febr.1966 solgte til Hans Larsen.

3a 25.3904 m2
3i 3.4999 "

12a 3.8649 ”

løsøre 21.1.1892-3



matr.nr.3b og 37b, 2 fjk.li alb. gl.skat 64 sk.
Peder Christensen solgte den 7 juli 187o til Jens Chr.Nielsen.

Skovens hedehus
matr.nr.3c

Jens Christensen købte den 15 decb.1898 for 6oo kr. og solgte 
den 6 april 1899 til svigersønnen Andreas Chr.Sørensen, der den 
7 juni 19oo købte jordlodden matr.nr.37b og solgte i 19o8 en ca. 
5 tdl. til Højholt for 15oo kr. og købte den 25 maj 1918 parcel
len lr fra Ålborggård for 625 kr.

matr.nr.4b, 3-l-o gl.s. 4 kr.93 øre. p
Lærer Chr.Nielsen, Skoven skole købte den 23 decb.1875» efter 

han død fik enkemadam Marie Caroline Nielsen,f.Olesen adkomst 11 
januar 1894 og solgte den 6 marts 19o2 til Søren Pedersen, Søholt- 
gård for 38oo kr., der solgte en parcel 5n på 6 6/8 tdl. til Høj
holt for 36oo kr.

Højlund
matr.nr.4f mfl. Steffen Peter Sørensen 18 april 1918
Jens Oskar Jensen købte 1945, 16 tfll. opf.1915

Ny Søholt
matr.nr. 5k 5L 5m, Skomager Hans Gothardt Hansen 23 decb.1897

matr.nr.5q tvangsaktion efter Thomas Skougård Laugesen den 8 febr 
1917, overtaget af fabrikant C.Lund, Esbjerg, der overdrog til f 
købm. Frederik Thomsen.

matr.nr.5g
Smed Niels Peter Jensen adkomst 29 august 19ol, mageskifter 

den 17 maj 19o6 med Christen Pedersen, der har 33h

matr.nr.5x kommunen købte fra Søholtgård den 14 august 1924-1012 
for 1335 kr. 95 øre

Skovborg: Åge Wøhlk i 1951

3 II



S0HOLTGÂRD 
matr.nr.4a Vangkær mfl.

Søholtgård er oprettet i 1875 ved sammenlægning af de 2 gårde 
Øster og Vester Søholt, der begge var fæstegårde under Ormholt 
indtil 1798.

Søren Christensen købte V.Søholt den 9 august 1821. V.Søholt 
havde matr.nr.4,der den 23 decb,187o solgte til Edvard Prehn, der 
ejede 0.Søholt, der havde matr.nr.5. Han fik den 9 decb.1875 in
denrigsministeriets tilladelse til at sammenlægge de 2 gårde, på 
betingelse af at han oprettede et såkaldt pligthus. Han solgte 
den 23 decb.1875 parcellen 4b til lærer Nielsen, Skoven skole og 
4c til Niels Nielsen fra Vrå, der opretter ejendommen Nygård og 
parcellen 4d til grd.Ole Sørensen, Mellergård i Ø.Vrå, der var 
svigerfader til Niels Nielsen, så også denne parcel kom til at 
høre til Nygård.

Edvard Prehn solgte den 8 novb.1894 til Søren Pedersen for 22. 
ooo kr., der den 6 marts 19o2 købte parcellen 4b for 38oo kr. og 
solgte 5n for 36oo kr. og senere solgte 4f til Peter Sørensen, 
Ålborggård mark for lloo kr. og den 7.1.19o9 købte han Ib fra Fæl
den. Den 11.1.1917 mageskifter han parcellen 5u med Skoven skole 
matr.nr.la

Søren Pedersen solgte den 25 april 1918 til propritær Christen , - 
Andersen, senest Overskoven for 115.ooo kr., der den 26 april 1923 
solgte til Søren Nielsen, Snorren i Skæve sogn for 96.000 kr., de? 
den 9 juli 1925 solgte Skoven gi.skole fra til Jens Peter Chri
stensen af Vangkjær for 335o kr.

Flensted Nielsen solgte den 27 sept.1978 til Ole Jensen



NYGÅRD
matr. nr. 4c m£l.

Niels Nielsen købte jorden £ra Søholtgård den 23 decb.1875, 
se denne, og den 4 okt.l9o6 købte han mere jord til. Han solgte 
den 31 okt.1912 til Steffen Peter Sørensen for 17.ooo kr., der 
den 25 april 1918 solgte til Niels Morten Nielsen fra Vejen i Len- 
dum for 34.ooo kr, der den 2 okt. 1943 solgte til Søren Juul Lar
sen, der den 31 juli 198o solgte til Peter Sørensen og Poul Søren
sen i lige sameje.



Ø.S 0 H O L T
matr.nr.5a Vangkær

Selvejergårdmand Christen Andersen Dahl fik mageskiftebrev 
på gården den 27 juni 1844 og solgte den 1 febr.1865 til Jens Pe
ter Jensen, der den 11 januar 1866 solgte til Christen Christen
sen fra Ålborg, der den 24 juni s.å. solgte til købm.Edvard Prehn, 
der senere købte V.Søholt og lagde de 2 gårde sammen.

H 0 J H 0 L T 
matr.nr.5b mfl.

Højholt er udstykket fra Øster Søholt. Jens Christensen købte 
den 19juli 1856 og solgte den 11 januar 1866 til Knud Chr.Christel 
sen for looo rd., der den 1 maj 1879 købte parcellen 2c fra Bro
bakken og solgte den 2o juni 1882 til Lars Chr.Nielsen, men hand
len blev ikke til noget og den 4 febr.1884 døde Knud Chr.Christen
sen. Enken Kirsten Marie Nielsdatter fik adkomst til gården den 
13 august 1896 og solgte s.d. til sønnen Johannes Martinus Chri
stensen for 6.000 kr., der den 6 marts 19o2 købte små 7 tdl. fra 
Søholtgården,matr.nr. 5n for 36oo kr. og den 1 novb,19o8 købte 
han matr.nr.3h fra Skovens Hedehus for 15oo kr. Det var ca.5 tdl. 
og i både..l9o9 og 1914 købte han jord fra Ålborggård, hvoraf no
get siden er solgt fra igen.

Johannes Martinus Christensen købte St.Skoven den 24 okt.1918 
og solgte den 11 decb.1919 Højholt til Jens Nielsen for 45.ooo kr. 
der den 2 januar 1963 solgte til Pouls Erik Jensen, der har købt 
jord til flere gange.

Søholtvej 59



SØHOLT MEJERI 
matr.nr.5i

Søren Pedersen, Søholtgård solgte parcellen til mejerieejer 
Søren Madsen, Ø.Vrå den 22 decb.1898, uden vederlag en årlig at 
betale 2 kr. til sægeren, eller fremtidige ejere af Søholtgården. 
Som sikkerhed for betaling af pengene tinglyses den klausul som
1. prioritet i ejendommen.

Søren Madsentsolgte den 15 maj 1913 til mejerist K.O.Nielsen, 
Ø.Vrå for 16.ooo kr., der den 16 maj 1918 solgte til Jens Chr. 
Steen, der den 5 sept.1918 solgte til mejerist Karl Severin Jen
sen fra Randers og mejeriejer Kr.Sletten, Agersted for 38.7oo kr., 
der den 22 decb.1921 solgte til mejeriejer Th.Lund fra Tård for 
44.000 kr., der den 8 novb.1923 solgte til mejeribestyre J.Buus 
Jensen for 51.26o kr., der den 29 april 1926 solgte til Harald 
Sletten fra Agersted for 39.ooo kr. og flyttede Aalborg. Skal stat- 
dig udrede 2 kr. i årlig afgift.

Søren Madsen solgte den 21.12.1899 Ø.Vrå mejeri, samt skummesta- 
tionen i Søholt til mejeriselskabet Vendsyssel i Hjørring for 28. 
ooo kr., der den 3, eller lo.12.19o8 solgte til H.P.F.Lystager og 
direktør H.Mulbjerg, Hjørring for 46.ooo kr., også Søholt, den 
22.4.19o9-4 A/S Vends yssel forenede mejerier, Lystager eneejer fr 
24.4.1912

o

Købmand
Søren Pedersen, Søholtgård solgte parcellerne 5c 5d 5e 5f 5g 

5h, uden hartkorn og gi.skat til købm.Jørgen Christian Hansen 
den 12 januar 1899 for 4.ooo kr., der den 27 juli s.å. solgte 5g 
til Christen Jensen for 17o kr. og solgte den 16 okt.l9o2 forret
ningen til den nyoprettede brugsforening Ny Søholt for 7ooo kr., 
bestyrelsen var Søren Pedersen, Søholtgård, Laurits Jensen, Lang
holt, Johannes Christensen, Højholt, Jacob Nielsen, Grydbæk og 
Peter Olesen, Fælden, se bestyrelsen 14.11.1918-2829 og 5.3.1925



V A N G K Æ R
matr.nr.6a mfl.V.

Vangkær er opstået ved sammenlægning af de 2 omtrent lige sto
re gårde, Sønder og Nørre Vangkær, der havde matr.nr. 6 og 7 Van
kær ejerlav. Efter 1844 matrikelen var hartkornstallen henholdvis 
4-l-l-2i og 4-7-3-2^ og den samlede gi.skat var 76 rd. og 55 sk.

Søren Pedersen og Kirsten Nielsdatter, Nr.Vankær»datter Petri
ne Kirstien Sørensdatter blev den 6 maj 1845 gift med ungkarl og 
gårdejer Anders Faurskov Brendstrup, Milbakken i Lendum. Milbak
ken hed oprindelig Kussingsgård og Anders blev som reglen beskre
ven som Andreas.

Andreas Faurskov Brendstrup købte Nr.Vangkær af svigerfaderen 
den 24 novb.1852 og den 24 januar 1853 købte han Srd.Vangkær af 
Jørgen Gleerup Rehders. Hvor efter han opførte de gode solide byg
ninger som stadig står. Svigerforældrene kom på aftægt. Søren Pe
dersen døde den 25 april 1861 og enken Kirsten Nielsdatter døde 
den 29 novb.1886. Brendstrup blev både sognefoged og sogneråds
formand, se underskift af 1.5.7.1877. Han bort forpagtede fra 1 maji 
1877 gården til svigersønnen Jørgen Peter Jensen,og flyttede til 
København.

Jørgen Peter Jensen stammede oprindelig fra Als. Han var for
valter på Eget i Skærum sogn og blev den 6 maj 187o gift med An
ne Johanne Cathrine Brendstrup, hvor efter han forpagtede Bredmo
se i Hørby sogn. Inden forpagtningsovertagelsen blev der foretagdt 
en vurdering af både bygningerne og løsøret. Vurderingen blev foæ 
taget af Evan Brein Brønnum, Sønder Ravnsholt i Skæve og Peder 
Christian Simonsen, Horslevmark i Hørby og lød som følgende. 
Våningshuset : nord i gården, opført af grundmur, med undtagelse 
af den del af nordre side der er opført af bindingsværk. Bygnin
gen er velindrettet til beboelse, 5 stuer, 4 kamre med trægulv og 
betrukne vægge, køkken, bryggers, spisekammer, 2 pigekammere med 
stengulv, med undtagelse af folkestuen der er med fjeldgulv. 
Vesterhus : 27 fag, opført af kampstens grundmur, med bræddeloft,
plads til 56 kreaturer.
Laden: syd i gården 8o alen lang og 23 alen bred, 12 gulve, op
ført af kampstens grundmur, forsynet med langlo og tværlo.
Øster hus: 23 fag, opført af kampstens grundmur, karlekammer,gen
nemkørselsport, svinesti, matr i alrum, vognport og tømmerstue, 3 sen
ge. Desuden 1 tømmerhus nord for gården og en gl.smedie syd for 
de øvrige bygninger, ( hestestald er ikke omtalt).



Besætningen bestod af 6 heste, 1 plag, 47 kreaturer, hvoraf de 
2o er over 9 år, 7 kalve, 1 tyr, 2 søer, 14 grise, lo får, 11 lam.

Gården var tilsået med 2o td.rug og 5o td.forårssæd, desuden 
medfulgte 4oo pund kunstgødning, 8o mælkebøtter, kærne m.m.

Jørgen Peter Jensen købte gården den 9 decb.1886, skødet ting
lyst den 13 januar 1887, for 7o.ooo kr. Han blev'siden sogneråds
formand, jvnf. afl.24.7.1879. J.P.Jensen bortforpagtede i 19o9 
gården til sønnen Hans Henrik Jensen og flyttede til Nr.Sundby.

Hans Henrik Jensen blev den 3 maj 19o7 gift med Agnes Sofie 
Caroline Schårup, datter af sognepræst N.J.Schårup i 0.Brønder
slev. Han købte gården af sin far den 8 april 1915 for 125.ooo kr. 
Han solgte en del jord fra til oprettelse af 3 statshusmandbrug 
og tillægsjord til bestående brug. Der blev frasolgte ca.5o tdl. 
og gården var på 182 tdl., heraf 22 plantage, da H.H.Jensen i 
1943 solgte til sønnen Axel Faurskov Jensen.

Axel Faurskov Jensen var gift en datter fra Lengsholm, Ellen 
Margrethe Jørgensen. Han solgte i 1956(så vidt jeg husker) til 
Ole Bruun Nielsen, hidtil Srd.Ørvad i Hørby sogn, der, stadig 
så vidt jeg husker, solgte til Kaj Pilgård og Jørgen Pilgård og 
flyttede til Karmisholt i Skæve. Brødrene Pilgård solgte den 24 
febr-;1972 til Børge Kjølby, der den 14 sept.1981 solgte betinget 
til Viola Kjølby.

2
areal:84.0275 m

Ole Bruun Nielsen solgte i 1964



S KOVLUND
matr.nr.6c Vangkær mfl.

Jens Peter Christensen fra Ormholt mølle købte parcellerne 6c 
7c fra Vangkær den7 juni 1915 for 4oo kr. pr.tdl., der var lo-J 
tønde land og prisen blev 4119 kr. 62 øre. Skødet blev tinglyst 
den 24 august 1916. Han solgte den 3 august 1922 til Niels Andre
as Jensen fra Bredmose for 18.ooo kr., der den 31 januar 1924 
solgte til Martinus Boe Rasmussen for 2o.ooo kr.

Harald August Sørensen solgte den 21 juli 1945 til Johannes 
Nielsen, skifte atttest til Marie Nielsen den 29 juli 1965, der 
samme dag solgte til Vilhelm Jensen.

26c 4.2740 m
7c

3

matr.nr.6e mfl.
Landarbejder Niels Chr.Nielsen købte parcellerne 6e 7g fra 

Vangkjær den 1 febr.1917 for 4ooo kr. Arealet var på lo tdl. 
Han får statslån og solgte den 22 maj 1919 til landarbejder 
Hans Marinus Poulsen for 12.ooo kr., der den 5 april 1923 solg
te til enke Karen Andrea Frederiksen,f.Pedersen for 14.ooo kr., 
der den 17 juli 1924 solgte til Holger Rasmus Christensen fra 
Hørby stationsby for 15.2oo kr.

Chr.Holger Jensen solgte den 28 decb.1955 til Svend Egon Chri
stensen.

26e 3.4910 m
7g 2.0500 "
7j 1.1270 "
7n 8720 ”

Langoddevej 17
matr.nr.6f mfl.

Hans Nielsen solgte den 3o sept.1948 til Poul Christensen. 
6f 2
7f 5.2890 m



matr.nr.6h Vangkjær
Knud Schårup Jensen solgte den 13 april 1948 til Møller Ema

nuel Jensen, der den 1? novb.1951 købte parcellen 7b til.
6h 5.9960 m2
7b

matr.nr.7e
O.Wagner solgte den 11 £ebr,1938 til Jens Anker Jensen, der 

den 23 novb. 1949 købte parcellen 18e.

7e 10.5100 m2

r



S T I D S H 0 L T
matr.nr.8a Vangkær mfl.

Christen Jørgensen købte Stidsholt den 27 august 1857 og mage
skiftede den 25 aprik 1895 med sønnen Jens Peter Christensen, der 
havde matr.nr.34b 34c. Ifølge skøde fra 23 febr.1837 var Karen 
Larsdatter sikret aftægt, nu slettet. Skødet blev tinglyst den 5 
sept.1895.

Jens Peter Christensen solgte den 28 januar 19o4 til Harald 
Olesen, Vanghede for lo.5oo kr., der den 12 sept.l9o7 mageskifter 
med Ole Chr.Olesen, Fippenborg, der den 13 sept.1917 solgte til 
Niels Peter Olsen Holsko, 0.Horshave for 4o.ooo kr., der den 27 
juni 1918 købte parcellerne 7d 7e fra Vangkjær for 5oo kr. pr. 
tønde land, blev ialt 11.212 kr.

Holsko solgte den 14 novb.1918 til Jens Chr.Pedersen fra Sten
høj for 65.000 kr., der den 8 maj 1919 solgte til købm. Jens Chr. 
Sørensen, Vang for samme pris. Her efter gik gården til tvangsak
tion den 14 marts 1922 og som eneste bydende fik Jens Chr.Peder
sen, Vang gården tilslået. Skødet tinglyst den 9 novb.1922. Han 
solgte den 31 maj 1923 til landmand Jens Peter Jensen, LI.Stende
rup i Mosbjerg sogn for 5o.ooo kr., men overtog gården igen den 
6 sept. s.å. og solgte den 14 febr.1924 til Peder Christensen fra 
Sindal for 41.ooo kr., der den 23 decb.1926 solgte til Christen 
Nielsen Christensen fra Pandrup for 3o.ooo kr., men beholdte 4 
tdl., der formentlig kunne frastykkes, om ikke var prisen 4ooo kr. 
højere.

Kaj Rasmussen solgte den 13 febr.l97o til Jørgen Vejby Niel
sen, der den 13 april 1973 solgte til Aksel Verner Jacobsen.

8a 13.2550 m2
33a . 2.1380 "
7i

N.B. Karen Larsdatter solgte den23 febr.1837 til Lars Larsen, der 
var gift med Kirsten Jensdatter, der den 27 august 1857 solgte 
tilChristen Jørgensen.



FIPPENBORG 
matr.nr.9 Vangkær mfl.

Ifølge bemærkning i ældre skøder skal Fippenborg og Fippen- 
holm, matr.nr.12 af Lengsholm, holdes forenet. Tidligere ejer af 
de 2 ejendomme Arent Rasmussen og Hillerup, Lengsholm, havde ikke 
tinglyst skøde på Fippenholm og en tidligere ejer Lars Andersen 
havde ikke tinglyst adkomst til kirketiende på Fippenborg.

Skomager Peder Chr.Nielsen købte ejendommen omkring 1843 og 
mageskiftede den 6 marts 1856 med Peder Chr.Jørgensen, der den 6 
marts 1866 solgte til Peder Chr.Sørensen, der den 28 juli 187o 
solgte til Christen Pedersen fra Understed for lloo rd., der den 
9 januar 1873 solgte til Christen Larsen for 12oo rd., der den 5 
juli 1888 mageskiftede med Jens Chr.Olesen, Bjergene, der den 16 
marts 1899 solgte til sønnen Ole Chr.Olesen for 4.5oo kr., der 
den 12 sept,19o7 mageskiftede med Harald Olesen, Stidsholt, se 
dom 27 okt.1910-47.

Harald Olesen fik skødet tinglyst den 19 sept.l9o7 og solgte 
den 22 febr.1917 til Albertus Jensen, Nørkær i Try for 19.5oo kr.

Karna R.Jensen købte den 5 okt.1976. Erik M.Nielsen købte ved 
tvangsaktion den 2 januar 1984.

KOBBBRHO LM 
matr.nr.lo mfl. Vangkær

Kobberholm bleb efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 
o sk>.. o fjk. 2 alb. og gi. skatten var 5 rd. o5 sk.

Ungkarl og skomager Hans Christoffer Berthelsen, Kobberholm 
blev den 2o decb.1816 gift med Johanne Christensdatter og efter 
hendes død blev han den 16 sept.1829 gift med Kirsten Jensdatter. 
Han solgte den 7 juli 1859 til Lars Simonsen, der den 24 sept. 
1868 mageskiftede med Niels Chr.Hansen, Stradenshus, værdien af 
Kobberholm sat til 14oo rd. J.P.Jensen var der i 1918.

Orla Iversen købte den 29 marts 1966.
lo 4o.536o m2
24a 1.1671 ”
31i 5.0892 ••

Ingemann Jensen købte i 1943

O



HJORTMOSE 
matr.nr.12 Vangkær

Hjortmose blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 
1 skp. 1 fjk. o alb. og gammel skatten var 7 rd. 45 rd.

Poul Christensen, der var gift med Kirsten Jensdatter, købte 
2o juli 1834, skødet tinglyst den 4 sept.s.å. Han solgte den 23 
decb.1869 til Christen Nielsen fra Skoven for 1491 rd. 5 sk.

Efter Christen Nielsens død fik enken Johanne Nielsen,f.Jør
gensen adkomst til gården den 27 august 19o3 og solgte den 2o 
juli 19o5 til Christen Christensen fra Lendum for 14.3oo kr. og 
købte huset matr.nr.33g. Chr.Christensen købte en parcel fra 
Krogen den 28 januar 19o9 og solgte den 18 juli 1912 en særskildt 
beliggende parcel til Burholt for 13oo kr. og den 26 sept. 1912 '• 
købte han ejendommen matr.nr.33f for 3ooo kr.

Christen Christensen solgte den 3o juli 1914 til Laurits Chr. 
Nielsen, der den 14 august 1919 solgte de ubebyggede parceller 
24h 29h til Nødbakken for 2ooo kr.

Laurits Chr.Nielsen solgte den 27 juni 1936 til Jens Oskar Pe
dersen, der den lo januar 1973 solgte til Benth Gammelgård Ander
sen. Adkomst til Eva Gammelgård den 8 juni 1978, der den 5 novb. 
1979 solgte til Hans Peter Sørensen.

Ålborggårdvej 6o

Hjortmose mark
matr.nr.12b

Ejendommen er oprettet den 11 okt,19o2. Chr.Peter Christensen 
købte den 8 juni 19o5 og solgte den 5 okt. s.å. til Grethe Louise 
Larsen fra Vrå Mellergårdshus for 3ooo kr., der medfulgte 1 ko, 1 
gris, 1 ged og 5 høns. Hun solgte den 15 juli 19o9 til Thomine 
Petrine Pedersen for 27oo kr. Hun er gift med Mickael Nielsen og 
den 11 sept.1913 købte hun parcellen lb fra Hjortholm for 728 kr 
8o øre( ikke over 2-J tdl. ).

matr.nr. 12c Hjortmose solgte parcellen til Niels Chr.Albert Sø
rensen den 28 april 191o for 2oo kr.



THORNDAL
matr.nr.13 Vangkær

Jens Jensen ejede ejendommen fra omkring 1834. Han solgte til 
Jens Christiansen, der døde den 13 marts 1862, 66 år gi. og enken 
Anna Nielsdatter, der da var 45 år, gifter sig den 31 okt.1862 meå 
enkemand Jens Chr.Andersen. Her efter er der et ejerskifte der ik
ke biir tinglyst. Kun ved vi at manden hed Jensen og er formentlig 
søn af een af de før omtalte Jens.

Enken Johanne Jensen,f.Nielsen solgte den 29 okt,19o3 til svi
gersønnen Emil Andersen for 7.5oo kr. og går på aftægt. Emil An
dersen døde den 3o april 192o og enken Anna Andersen f.Jensen fik 
adkomst til gården den 24 juni 192o. Hun solgte den 22 marts 1941 
til Johannes Andersen, efter hvis død enken Erna Andersen fik ad
komst til gården den 9 juni 1966. Hun solgte s.d. til Niels Niel
sen, der den 9 sept.1971 solgte til Hans Jørgen Kaae.

N.B.Jens Christiansen købte i 1853

SKELLET
matr.nr. 11a mfl.Vangkær

Skellet blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp. 2 
fjk. 2 alb. og gi. skatten var 1 rd. 68 sk.

Anders Larsen, der var gift med Mette Ovesdatter ejede Skellet 
før midten af forrige århundre. Han døde den 2o august I860 og va? 
da 83 år gi. og enkemand. Dødsboet solgte til Thomas Jensen, der 
var der den 1 juli'1861. Han solgte den 16 decb.1863, skødet ting
lyst den 21 maj 1863, til Andreas Pedersen, der 6 marts 1866 mage
skifter med Svenning Jørgen Nielsen, der den 18 januar 1872 solgte 
til Christen Pedersen fra LI.Toften for 7oo rd. Han solgte for
mentlig til Lars Jensen, der den 27 maj 19o9 købte 2-J tdl. fra 
Krogen, af matr.nr. 24 for 425 kr. pr. tdl,

Lars Jensen solgte den 9 august 1917 til grd, Chr. Ejnar Johst 
fra Sindal for 34.25o kr., der den 28 febr.1918 solgte til vogn
mand Niels Chr.Højbjerre for 36.000 kr., der den 19 juni 1924 
solgte til Thomas E.Carlsen fra Gistrup for 42.000 kr.

Herman Christian Jensen solgte den 16 august 1945 til Harald 
Sørensen, der den 7 juni 1973 solgte til Thorkild Pedersen. 
11a 16.0799 m2
24f O
29f



TRINDKÆR
matr.nr.14 Vangkær mfl.

Trindkær var oprindelig en mindre ejendom der efter 1844 matri-* 
kelen blev sat i hartkorn til 5 skp.l fjk. alb. og gl.skatten 
var 1 rd, 88 sk. Parcellen nr.33 hørte til omkring midten af for
rige århundre. Her var kun i alb. i hartkorn og 27 sk. i gl.skat. 
Der er siden købt jord til flere gange og noget er solgt fra igen

Christen Larsen, der var gift med Margrethe Nielsdatter købte 
ejendommen omkring 182o. Deres søn Niels Andras Christensen blev 
dem 15 maj 1857 gift med enken Karen Marie Larsdatter og overtog 
formentlig ejendommen omkring den'tid. Han solgte den 8 januar 
1863 til Niels Sørensen, efter hvis død enken Christine Hansdatte? 
den 4 marts 1866 giftede sig med Jacob Pedersen, der fik skøde på 
ejendommen den 15 marts 1866 for 45o rd. Han købte den 11 marts 
188o parcellen 27b fra Gjersholt for 16oo kr. og gav den 28 juni 
1887 tilladelse til en vejret.

Jacob Pedersen solgte den 24 okt.1895 til stedsønnen Christen 
Knudsen, der var omtalt som landmand og bygmester. Han købte den 
12 januar 1899 parcellen 31f fra Langodde for loo kr. og solgte I 
deh 14 novb,19o7 til bestyre Niels Chr.Jensen, Engbækgård for 13. 
5oo kr.,der den 18 april 1912 solgte til Valdemar Martinus Jensen 
fra Lendum for 16.5oo kr., der den 26 august 1915 solgte til Niels 
Frost fra Ø.Vrå for 22.ooo kr.

Niels Frost solgte den 18 januar 1917 til fhv.grd. Anton Lar-' 
sen, Lendum for 26.5oo kr., der den 15 novb.1917 solgte til Ole 
Chr.Olesen, der den 3 juli 1919 solgte til Hans Henrik Jensen, 
Vangkjær og Arnold Carlsen, Mellergård i Ø.Vrå for 45.ooo kr.,dér: 
den 31 juli 1919 solgte til forvalter Knud Schårup, Mellergård 
for samme pris. Han mageskifte den 24 febr.1921 parcellen 14b med 
Langodde og fik 3ob i stedet.

Knud Schårup solgte den 17 januar 1921 til Søren Chr.Sørensen, 
Vester Stenheden i Lendum og købte der efter Vang Østergård.

Søren Chr.Sørensen solgte den 7 april 1921 til Carl August Niå 
sen fra Skovsgård mark for 33.7oo kr., der den 3 juni 1946 solgte 
til sønnen Jens Christian Nielsen, der i 1963 tog.navneforandring 
til Trindskær.

Højlundsvej :28
14a 3664 m'

8b 8.1552 ti
27c 1.1152 II

31f 2.2485 II



LANGODDE
matr.nr.15 Vangkær mfl.

Langodde var oprindelig kun en lille ejendom der efter 1844 
matrikelen blev sat i hartkorn til 2 skp. 1 fjk. 1 alb. og gi. 
skatten var 45 sk.

Anders Mathiesen, der var gift med Kirsten Nielsdatter havde 
ejendommen i en længere årrække. Han solgte den 9 januar 1851 
til Peder Christian Andersen, der købte jord til den 26 juli 186o^ 
3o april 1868, 15 juli 1869 og solgte den 27 januar 1887 til søn
nen Frits Pedersen for 359o kr. Sælgeren og hans hustru Johanne 
Marie Andersdatter skal have fri bolig i et 12x7 kvr.alen stort 
hus vest i gården. Frits Pedersens hustru Louise Pedersen,f.Niel
sen døde den 12 marts 1898.

Den 25 marts 19o9 skænkede Frits Pedersen grunden til „ Lang
odde missionshus og friskole ”. Han købte parcellen 29k den 14 
august 1919 for looo kr. og mageskiftede den 24 febr.1921 par
cellen 3ob med Trindkjær og fik 14b i stedet.

Søren Nygård Pedersen solgte den 16 decb.1977 til Henning S. 
Pedersen.
Langoddevej 25

LEDET
matr.nr. 22 mfl. Vangkær

Ledet blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp. o 
fjk. 1^ alb. og matr.nr. 36 mellemste, der hørte til ejendommen 
var sat til 2 fjk. i alb. og den samlede gi.skat var 1 rd. 34 sk.

Christen Christensen købte ejendommen den 1 decb.1837, skødet 
tinglyst den 1 januar 1838. Han solgte den 12 decb.1878 til sønnei 
Søren Christian Christensen, der den22 juli 19o9 solgte til Jens 
Møller Christensen fôr.7.455 kr., men havde forinden mageskiftet 
nr.36 mellemste med 12b mellemste.

Jens Møller Christensen mageskiftede den 6 juni 1912 parcellen 
12b med matr.nr.4o i Vangkær, der tilhørte Fredenslund og den 8 
april 1919 købte han parcellen 6d fra vangkær for 1327 kr. 95 øre, 
ca. 2| tdl.

Jens Møller Christensen solgte den 22 januar 194o til Jens Pe
ter Christensen.
22 4.7306 m2
4o 3.8800 ”

6d 1.4650 ” 3 2 S'



VANDSTED
matr.nr.16 V angkær

Jens Lund Christensen, der var gift med Anne Sophie Sørensdat
ter, solgte den 16 juni 1853 til Peter Chr.Nielsen Bail, der den 
15 juli 1869 købte parcellen 32b.

Efter Peter Chr.Nielsen Bails død solgte enken Louise Augusta 
Andersdatter den 7 sept.1882 til sønnen Martinus Pedersen for 
2875 kr. + aftægt, der er specificeret. M.Pedersen solgte parcel
len 32d fra for 3oo kr., den 2o okt.1882.

Martinus Pedersen døde den 21 august 19o2, 48 år gi. Enken Ane 
Johanne Pedersen, f.Larsen fik adkomst til ejendommen den 11 decb 
19o2 og solgte den 16 april 19o3 til sønnen Laurits Chr.Nielsen 
for 6.500 kr., der den 25 marts 19o9 købte mere jord til og solg- 
den 18 juni 1914 til Niels Chr.Nielsen, fh.Nyhåb i ø.Vrå for 23. 
ooo kr. Arealet var da på 28| tønde land.

Efter Niels Chr.Nielsens død fik enken Jørgine Petrine Nielsen, 
f. Axelsen adkomst til gården den 14 maj 1925 og solgte den 15 
april 1926 til Johannes Iversen fra Try for 29.ooo kr.

Jens Chr.Isaksen solgte den 25 decb.1969 til Oluf Nielsen 
17.7040 m2



LILLE SKÆRPING 
matr.nr.17 Vangkær mfl.

LI.Skærping var oprindelig kun en mindre ejendom der efter den 
gl.matrikel var sat i hartkorn til 1 skp. 3 fjk. o alb. Efter 
1844 matrikelen blev hartkornet forhøjet til 3-o-l| og gl.skatten 
var 1 rd. 472 sk.

Enkemanden Peder Jørgensen blev den lo novb.1838 gift med Ane 
Sophie Pedersdatter. Han solgte den 5 juni i860 til Mads Chr.Jen
sen, der den 17 april 189o solgte til Peder Chr.Sørensen fra Gæ- 
rum for 8.000 kr.

Peder Chr.Sørensen døde den 14 marts 1899, 61 år gl. og enken 
Kristine Amalie Sørensen solgte den 2o novb,19o2 til Gotfred Sø
rensen for 6.000 kr. Der medfulgte 2 heste, 5 køer, 1 kvie, 2 kal
ve, 3 svin.

Gotfred Sørensen mageskiftede den 26 juni 1913 med Jens Peter 
Jensen, Børkergården, der den 18 decb.1913 solgte til Kirsten Ma
rie Larsen, der var gift med Jens Christensen Bæk. Skødet tinglyst 
den 8 januar 1914. Hun solgte den 13 januar 1916 til Laurits Jen
sen for 20.I00 kr., der den 28 august 1919 købte engparcellen 25a 
fra Langholt for 14oo kr.pr. tdl. = 517o kr. 76 øre. Han solgte 
de ubebyggede parceller 24d 29d til Nødbakkehus for 3ooo kr.

Den 11 maj 1922 forsøgte fogden at gøre udlæg hos Laurits Jen
sen, men ingen vidner kunne skaffes, alle var på arbejde. Senere 
kom fogden igen og havde da et „ tiltagne vidne med ". Tvangsak
tion den 17 august 1922 og her købt af Niels Peter Nielsen, der 
fik udlægsskøde den 5 april 1923.

Niels Peter Nielsen solgte den 13 august 1925 til Jørgen Karl 
Rigtnagel Godskesen. Adkomst til Erna Julia Godskesen den 19 ju
ni 1958. Adkomst til Anna Johanne Godskesen, Eskild Godskesen 
og Jens Godskesen den 6 august 1964, der den 9 april 1965 solgte 
til Knud Christensen.

14.1114 m2



LILLE SKOVEN
matr.nr. 18 Vangkær mfl.

\ r
1

LI.Skoven blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 fjk. 
2 alb. og gi. skatten var 47i sk.

Lars Poulsen, der var gift med Maren Pedersdatter, havde ejen
dommen før midten af forrige århundre, men fik først skødet ting
lyst den 2o decb.1856 og solgte den 26 juni 1873 til svigersønnen 
Christian Olesen for 6oo rd., der den 24 marts 1887 solgte til 
Peter Andreas Pedersen.

Hans Larsen købte den lo febr.1966.
18 10.9283 m2
24g
29g

FÆLDEN
matr.nr.19 Vangkær mfl.

Simon Olesen, der var gift med Anne Marie Pedersdatter købte 
ejendommen omkring 183o. Han var foruden at være landmand også 
smed. Han solgte den 29 decb.1858, skødet tinglyst den 2o januar 
1859, til svigersønnen Niels Christian Olesen, der var gift med 
datteren Oline Christine Simonsen. Han solgte den 1 april 1897 
til sønnen Peter Olesen for 7.ooo kr., der den 2 april 19o3 af 
sognerådet købte parcellen lb for 2241 kr. 43 øre. se sognerådet 
nr.33, men parcellen blev den 7 januar 19o9 solgt til Søholtgård.

Peter Olesens hustru Maren Olesen,f.Christensen døde den 2 au
gust 19o3. Han solgte den 25 juli 1918 til Niels Peter Kristensen 
fra 0.Tversted for 2o.2oo kr. og flyttede til ø.Vrå.

Emanuel Holm Christensen købte i 1944

Kurt Ollerup Poulsen købte den lo novb.1966. 
19a 7.3o86 m2 
25h 4.1570 "



N 0 R K J Æ R 
matr.nr.2o mfl.Vangkær

Nørkjær blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp.
3 fjk. 1-J alb., uden gl.skat. Matr.nr.28 V. hørte med på et tid
ligt tidspunkt og stod i hartkorn til 3 fjk. 1$ alb. og gl. skat
ten var her 48 sk.

Simon Poulsen, der var gift med Birthe Marie Poulsdatter, køb
te ejendommen i 1846 og solgte den 14 decb.1863 til Ingeborg Pe- 
dersdatter, der den 27 juni 1872 solgte til Niels Sørensen, der 
først fik skødet tinglyst den 13 decb.1894. Han solgte den 1 juni 
1911 til Oluf Valdemar Martinus Sørensen, der den 2o januar 1916 
solgte til Kresten Kristensen for 11.5oo kr. stadig i 1945, 16 td

Henning Larsen solgte den 3 maj 1967 til Søren Nygård Pedersen, 
der har købt jord til siden.
2o 8.3o68 m2 Nørkjærvej 18
14b 12.8410 '•
19b 2.0941 "

o

BOJEN
matr.nr.21a Vangkær mfl.

Thor Henriksen, der var gift med Johanne Nielsdatter, havde 
solgt Straden og købte Bøjen i 1847. Han solgte den 12 januar I8
60 til Peder Chr.Christensen og gik på aftægt på ejendommen, hvor 
han døde den 17 novb.1878.

Peder Chr.Christensen solgte den 11 januar 1866 til Mikkel Chr. 
Jespersen for 7oo rd. Jespersen, der var gift med Mette Kirsten 
Pedersdatter, solgte den lo januar 1884 til Anders Iver Pedersen 
fra Gundestrup for 77oo kr., der den.6 decb.1888 solgte til Jens 
Peter Nielsen fra Dall i Torslev sogn for 8.900 kr., der medfulgte 
2 heste, 3 køer, 1 får med yngel og 1 gris.

Efter Jens Peter Nielsens død fik enken Laura Christien Nielse 
f.Andersen adkomst til ejendommen den 6 febr.1913 og solgte den 
13 decb.1917 til Arnold Carlsen, Mellergård i Ø.Vrå og H.H.Jensen, 
Vangkjær for I6.500 kr., der solgte matr.nr.21b fra den 27.6.1918 
for 2000 kr.,ca.2 tdl. og solgte den 1 august 1918 til Martinus 
Christensen, 0.Mølbak for lo.ooo kr.

Hans Erik Pedersen solgte den 7 juni 1971 til Niels Regnar 
Pedersen.
21a 6.2496 m2

6g 5.5009

o



Hedehuset 
matr.nr.23 V. 2-0-1 gi.skat 82 sk.

' Niels Andersen, der foruden at drive jordlodden også var gar
ver, købte ejendommen den 16 decb.l83o og solgte den 4 decb.1873 
til sønnen Anders Chr.Nielsen for 7oo rd., alt medfulgte undtagen 
tl mine gangklæder, linned og min dragkiste ". Ret til tørvegrav- 
ning i en mose under LI.Krogård jorder, ifølge skøde fra 8 januar 
1852. Niels Andersen kom på aftægt og solgte samtidig et i syd
vestlige hjørne af ejendommen beliggende hus til svigersønnen 
Niels Larsen for 5o rd.

Anders Chr.Nielsen solgte den 13 juli 1899 til Jens Chr.Jen
sen fra Vanghede for 4.35o kr., der den 31 juli 19o2 solgte til 
Chr.Pedersen fra Krogen, der den 24 marts 19o4 mageskifter med 
Chr.Jensen, Aldersro, der den lo okt.l9o7 solgte til Chr.Alfred 
Pedersen for 37oo kr,, der medfulgte 1 ko, 1 får, 2 grise og 5 
høns. Han købte parcellen 13b til den 4 febr,19o9 og mageskiftede 
den 7 april 191o med Niels Pedersen, Nøddebakken. Ejendommen blev 
nu kaldt Aldersro.

matr.nr.24 mfl. V.
Alfred Olesen, Krogen solgte den 7 januar 19o9 parcelleren 24 

og 29g til Peter Andreas Pedersen, LI.Skøven for looo kr.
Skiftéattest fra Michael Nielsen til Thomine Petrine Nielsen«

den 4 novb.1942, adkomst for arvingerne den lo maj 1973, der s.d. 
solgte til Børge Emil Christensen.

24b og 29b
Niels Pedersen, Aldersro købte parcellerne den 7 april 191o og 

solgte den 4 marts 1915 til Niels Morten Nielsen fra Lendum for 
9oo kr.

matr.nr.24k
Chr.Peter Jensen solgte til Jens Peter Pedersen den 21 decb.

1922 for 5oo kr.



Søehuset 
matr.nr.25b, 2 alb. gi.s. 85 sk.

Søehuset var også kaldet Langholthus, eller Langholt hedehus. 
Jens Christian Jensen, der var gift med Maren Madsdatter, ejede 
huset før midten af forrige århundre. Han solgte den 27 novb.1851 
til Peder Christian Christensen, der den 28 sept.1882 solgte til 
svigersønnen Carl Christian Larsen for loo kr. og noget jord blev 
solgte til en svigersøn Niels Sørensen og en datter Ane Marie Pe
dersen fik noget jord. Carl Chr.Larsen solgte den 21 januar 1897 
til Poul Møller Jacobsen for 3oo kr., 25b 36d, købte den 17 januar 
19o6 matr.nr.37a fra Skoven for 135o kr.

Stenbakken 
matr.nr.25d

Jens Chr,Jensen købte den 18 juli 1861 og solgte den 3o april 
187o til smed Christian Mikkelsen, der formentlig solgte til Pe
der Chr.Christensen, hvis dødsbo den 24 juni 1886 solgte til købm. 
Prehn for llo kr., der den 7 januar 1897 solgte til Niels Chr.Them 
sen, der efter at havde solgt en parcel fra, den 1 april s.å.solg
te til Johan Martinus Christensen fra Høgholt for 5oo kr.

Karl Marinus Sørensen kabte i 1937, 15 tdl

matr.nr.25f 3g
Jørgen Chr.Jensen købte den 7.1.1897 og solgte den 3.8.19o6 

til Kirsten Cathrine Poulsen for 2.ooo kr., der den 16 maj 19o7 
solgte til Carl Peter Larsen, Ny Søholt, der den 19 febr.1914 
solgte til Hans Peter Hansen, der den 31 juli 1919 solgte til 
Johannes Chr.Christiansen fra Morild for 6.9oo kr. og købte der 
efter Hyllested. Christiansen solgte den 14 august 1924 til Jens 
Chr.Jensen, LI.Rævmose for 6.2oo kr.

matr.nr.25g
Enke Johanne Kirstine Andersen,f.Pedersen købte den 5 decb. 

1918 parcellen 21b for 2ooo kr. og solgte 25g 21b til stenhugger 
og murer Chr.Peter Christensen fra Bjergets mark for 8.2oo kr.



VEJGÅRDEN 
matr.nr«26 m£l. V.

Christian Alfred Olesen solgte den 29 marts 1965 til Ove Johan- 
sen.
Navnet Vejgården ifølge skøde fra 11 okt.1928.
26 2
33m 5.7683 m
36d 13.5223 "
lac 6.3168 '• Ålborggård?

Bærbak
matr.29a mfl. V.

German Theodor Thomsen havde ejendommen i arvefæste fra St.
Krogen indtil 2o47» men fik skøde på ejendommen den 21 okt.l9o9, 
uden købesum. Han solgte den 12 august 1915 parcellen 29k og ma
geskiftede 29L med 35b.

J.O.Jensen solgte sin ejendom til Anker Steffensen den 8 decb. 
1947, der den 26 novb.1968 købte matr.nr.29a af Anders Engelhardt 
Thomsen.
29a 1.1630 m2

matr.nr.29k
Chr.Peter Jensen købte den 28 febr.1918 og solgte den 14 auguät 

1919 til Frits Pedersen, Langodde

matr.nr.28e 2 alb.
Christen Olesen købte den 22 okt.1885 og solgte den 25 august 

1892 til Christen Christensen fa Tamstrup mark.



NØDBAKKEN
matr.nr.31 V. mfl.

Niels Peter Jensen er omtalt den 22 okt.1863. Han solgte den 
11 marts i860 til Bertel Peter Andersen, der den 16 febr.1882,skø
det tinglyst den 28 juni s.å., mageskiftede med Jens Chr. Andersei 
Knepholt, efter hvis død enken Anne Hansdatter solgte til Peter 
Christian Jacobsen, der døde den 8 okt.1887 og enken Petrine Pe
dersen gifter sig med Søren Christian Svendsen den 3 okt.1888. 
Han fik vielsesattesten tinglyst som adkomst og solgte parcellen 
31e til Niels Chr.Thomsen, Nødbakhus for 17o kr. og mageskifter 
den 1 decb.1892 med Niels Pedersen, Bakken i Hørby, der den 7 apil 
1910 mageskifter med Chr.Alfred Pedersen, Aldersro, matr.nr.23 
mfl., der solgte til Thorvald Mikkelsen, der den 14 august 1919 
købte de ubebyggede parceller 24h 29h fra Hjortmose for 2ooo kr.

Thorvald Mikkelsen solgte den 1 novb.1944 til Aksel Konnerup 
Christensen, der den 1 febr.1973 solgte til Kaj Rasmussen, der den 
26 sept.1973 solgte til Jens Christensen.
31a 8.4798 m2

8c 4.9220 ’•

Nødbakhus
matr.nr.31b 1 alb. gl.skat 32 sk.

Efter Christen Christensens død fik enken Mette Laurine Abra- 
J hamsdatter skøde på huset den 26 juli I860.

Niels Chr.Thomsen købte den 2o april 1881 og den 1 decb.1892 
købte han parcellen 31e fra Nødbakken for 170 kr.

matr.nr. 31d 1 alb. gl.skat 33 sk. Anders Larsen købte den 17
juni I860.



F O L S T E D
matr.nr.33e mfl.V.

Jens Chr.Christensen købte den 9 juli 1865 og solgte den 5 r 
april 1888 til svigersønnen Mads Olesen, der med det samme solg
te til Jens Jacob Jørgensen, der den 14 juli 1892 solgte til An
ders Chr.Sørensen fra Foisted for 66oo kr., der den 14 juli 1921 
solgte til Søren Madsen Andersen for 26.ooo kr., men havde forin
den solgt knap 3 tdl. matr.nr.31L fra for 1172 kr. Matr.nr.5m hør
te nu til ejendommen.

Henry Lauritsen købte den 4 juni 1959 og købte jord til i 197o. 
33e 19.4304 m2

5m I.8060 "

matr.nr. 33d | alb. Søndervang Hedehus
Niels Chr.Carlsen købte den 23 maj 1861 og solgte den 12 novb. 

I874 til Hans Chr.Sørensen for 3oo rd., der den 18 januar 1889 
solgte til Christen Johansen, der den 28 maj 1991 solgte til Al- 
binus Pedersen for 97o kr., der den 25 marts 19o9 købte parceller
ne 24d 29d og solgte den 2 okt.1913 til Ferdinand Jacobsen fra 
Frederikshavn og købte der efter Kolbro møllehus. Ferdinand Jacob
sen fik skødet tinglyst den 9 okt.1913 og solgte den 27 august 
1914 til Emanuel Christensen for 8.800 kr., der den 17 decb.1914 
solgte til Albert Cecelius Nielsen for 8.600 kr., der den 25 april 
1918 solgte til grd.Johannes Christensen, Højholt for 15.3oo kr., 
der solgte en del jord fra og solgte den 2 maj 1918 til Emanuel 
Christensen, der den lo okt.1918 solgte til Anders Chr.Thomsen 
for 12.000 kr.

matr.nr. 33h
Christian Pedersen købte den lo decb.1885 og mageskifter den 

17 maj 19o6 med smed Chr. Jensen, der har 5g, der den 24 april 
1913 solgte til Jens Emil Jacobsen fra ørslev mark for 7000 kr.



Lilleskærp hus 
matr.nr.33b % alb.

Christen Jensen købte den 14 juli 1859 og solgte den 7 januar 
1886 et lille stykke jord, matr.nr.33g fra for 275 kr. Christen 
Jensen kom efterhånden til at skylde sin husholderske Ane Kathri
ne Pedersdatter løn for lo år, der beløb sig til ialt 2oo rd.,som 
hun den 9 januar 189o fik et pantebrev på beløbet tinglyst i ejen
dommen og da Christen Jensen døde kort tid efter,købte hun huset 
af dødsboet ved aktion for 63o kr. den 4 decb,189o og solgte den 
2 novb.1893 til Johan Sigvardt Simonsen for 75o kr., der straks 
solgte til Søren Hansen fra Knagholt for 925 kr., der den 24 janu? 
1895 solgte til Andreas Chr.Christensen for 12oo kr. Her efter er 
der en sammenlægning med en anden ejendom som Kristian Kristensen 
havde købt på samme tidspunkt(21.1.1895). Han døde den 25 juni 
1921 og enken Johanne Marie Christensen,f.Andersen fik adkomst dei 
18 august 1921.
33b 33c 29 28d

matr.nr.33g Vangehedehus
Jens Chr.Jensen købte parcellen 33g den 7 januar 1886 for 275 

kr. og solgte den 11 april 1898 til Jens Chr.Olesen, der den 25 
januar 19o4 solgte til Jens Chr.Christensen, der den 29 juni 19o5 
solgte til enken Johanne Nielsen, f.Jørgensen, Hjortmose for 4.
4oo kr., der den lo sept.1916 solgte til Emanuel Christensen, der 
den 5 okt.1916 solgte til Hans Peter Olsen, Thorshøj for 7ooo kr.

Vang Søndergård hedehus, eller Vandsted, 
matr.nr.33f i alb.

Christen Jochumsen købte den 6 decb.1883 og solgte den 15 deck 
1892 til Anton Jensen fra Lendum for 12oo kr., der den 19 april 
1894 mageskifter med Knud Jensen, Vrå skovhus, efter hvis død en
ken Mette Marie Jensen, f.Christensen den lo april 19o2 solgte 
til Albinus Pedersen for 1472 kr., der den 8 okt.l9o3 solgte til 
Anders Iver Pedersen for 17oo kr., efter hvis død enken Dorthea 
Pedersen,f.Hansen den 25 april 1912 solgte til Chr.Christensen, 
Hjortmose for 3ooo kr., skødet tinglyst 25 sept.1912. Han frasolg
te parcellen 33k til Niels Chr.Jensen fra Lendum den 3o juli 1914 
for 75o kr. „ n



Vandstedhus"
matr.nr.32d -J alb»

Axel Mikkelsen købte den 2o okt.1882. Efter han død fik enken 
Johanne Mikkelsen, f.Thomsen adkomst til huset den 18 marts 19o9 
og solgte den 14 august 1913 til fodermester Carl Johan Jørgensen, 
Gjersholt for 6.000 kr. Han var gift med Thea Petrine Jørgensen, 
f.Jensen.

matr.nr.33i 281o kvr. alen Aggersborg
Frits Pedersen, Langodde købte den 12 januar 1899 og solgte i 

med det samme til Chr.Peter Nielsen af Aggersborg for 5o kr.,der 
den 31 okt.l9o7 solgte til Christen Jensen, der den 18 marts 1915 
solgte til Johan Chr.Pedersen fra ørto^t for 255o kr., men hand
len blev ikke til noget , for den 27 febr.1916 solgte han til Val
demar Martinus Sørensen.

()et var Johan Chr.Pedersen der solgte til Oluf Valdemar Martinus 
Sørensen fra Nørkjær for 25oo kr.)



B U R H 0 L T
matr.nr.34 V.

Andreas Larsen købte ejendommen den 17 febr.1848 og den 17 juli 
I860 købte han parcellen 31e, der selv om arealet var ret stort, 
kun var sat i hartkorn til 3 fjk. 1| alb. Det samlede areal ud
gjorde nu ca. 3o tønder land. Han solgte den 6 august 1874 til ' 
Anders Iver Pedersen fra Stade i Serrislev sogn for 235o rd., der 
den lo januar 1884 solgte til Lars Christian Larsen fra Diget i 
Lendum for 7ooo kr., der den 3 novb.1887 mageskiftede med enke 
Ane Marie Eriksen fra Ugilt sogn, der den 22 okt.1891 mageskiftet 
med Rasmus Chr.Pedersen fra Milbak mark i Ugilt sogn. Nu hørte 
parcellen 31d også til og den 18 juli 1912 købte han en parcel 
fra Hjortmose for 13oo kr.

Rasmus Chr.Pedersen’solgte den 31 okt.1912 til sønnen Jens An
dreas Pedersen for 18.ooo kr. Skødet blev tinglyst den 14 novb. 
1912 og den 2o april 1922 solgte han til Peder Østergård Pedersen 
Buckhave for 31.ooo kr.

Ejendommen er nu udstykket. Kurt Pedersen og Anethe Pedersen > 
solgte den 6 juni 1983 til Inger Marie Christensen.
34a 6764 m2



Bin? ho lt hus 
matr.34b 34c

Anders Larsen Bruun købte den 17 februar 1848 parcellen 34b 
og 34c den 27 juli 1876. Han solgte den 13 sept.1883 til Anders 
Christian Jensen fra Højbjerg for 12oo kr., der den 23 april 1891 
solgte til Chr.Peter Christensen fra Albæk for lloo kr., der?den 
25 april 1895 solgte til Jens Peter Christensen for 13oo kr., der 
medfulgte 1 ko og 2 får. Han mageskifter med det samme med sin 
far Christen Jørgensen, Stidsholt, der den 29 juli 1915 solgte 
til Martin Chr.Nielsen, der den 11 april 1918 solgte til Hans Ma
rinus Poulsen fra Bredmose i Lendum sogn,for. 3;loo kr, der den 2o 
marts 1919 solgte til Jens Chr.Kåe fra Lendum for 4.4oo kr., der 
købte ca. 4 tdl.fra Fippenborg for 33oo kr. og solgte den 29 apriL 
1926 til Peder Christensen fra Hvidsted for 9.4oo kr.

matr.nr.35 V.
Hedehusparcel der tilhørte Krogens mølle, der i sept.1894 solg

te til Svend Christensen for 6oo kr., der den 9 maj 19Ô1 solgte 
til Ole Jensen, der den 7 marts 19o7 solgte til Chr.Svendsen fra 
Gulvad for 3ooo kr., omstødt ved dom 3 novb.1910-25, solgte den 
16 sept,19o9 til Christen Johansen Jensen, £ alb.



Rævmosehedehus
matr.36a mfl.

Niels Sørensen købte ejendommen den 31 marts 183o og solgte dei 
11 juni 1834 til Lars Christian Christensen for 2oo rd. se afl. 
19 okt.1865. Efter Lars Christian Christensens død gifter enken 
Kirsten Andersdatter sig med Søren Chr.Olesen Munk den 9 decb. 
1842, der får vielsesattesten tinglyst som adkomst og solgte den 
19 okt.1865 til Christen Jensen fra Damsgård, der den 28 juli 187? 
solgte til Anders Jensen for 4oo kr., der den 27 juni 1877 mage
skifter med Jens Christian Pedersen, der den 31 juli 1878 solgte 
til Mikkel Chr.Sørensen 22oo kr., der den 8 januar 188o solgte 
til Niels Larsen^Mortensen fra Hørmested, der den 25 august 1881 
solgte til Christen Christensen, der solgte til Peder Christian 
Christensen, der den 14 febr.1884 solgte til svigersønnen Niels 
Sørensen, der efter at havde solgt en moselod til Nygård i 1887 
for 25o kr., solgte til Jens Peter Nielsen den 2 decb.1891.

Der blev her efter solgt jordstykker til Poul Møller Jacobsen, 
Rævmosehus, matr.nr.37a mfl. og efterhånden blev ejendommene sam
let og Poul Møller Jensen solgte den 12 sept.1918 til Jens Chr. 
Jensen fra Morild for 21.ooo kr., der den 11 okt.1923 solgte til 
Marinus Sørensen fra Brobak for 23.6oo kr. Ejendommen bestod da 
af 25b 36d 37a 36a

Rævmose
matr.nr.36b mfl.

Niels Jensen købte den 16 sept.1886 og solgte den 4 juli 19ol 
til ungkarl Niels Kristian Jensen fra Stæten i Lendum sogn for * 
7.000 kr., der den 25 juli 1912 solgte til Theodor Chr. Emil Jen
sen fra Lendum for I0.050 kr., der den 13 april 1916 købte engpar
cellen lh fra Højholt for 35oo kr. Han solgte den 29 juni 1951 
til Åge Jensen. Adkomst til Gerda Martine Jensen den 29 decb.1982 
36b
36c 11.1745 m2

matr.nr.37b
Niels Olesen, Fælden købte den 2o januar 187o og solgte den 6 

decb.1894 til lærer Wilhelm Bernhard Johannes Wolff, Skoven skole 
) for 2ooo kr.,der den 21 juni 19oo solgte til Andreas Chr.Sørensen

3 3^



Rævholt, eller Rævholthus.
2 matr.nr.38 1 fjk. o alb. gi.skat.51 sk. areal: 5246 m

Niels Christensen, der var gift med Anne Christensdatter ejede 
huset før midten af forrige århundre. De solgte til sønnen Jens 
Peter Christensen, der var skomager. Han solgte den lo januar 18-q 
68 til Mogens Chr.Sørensen, der den 13 april 1871 skænkede. „ mit 
værende og iboende hus, mig tilskødet 10.1.1868, til min hustru 
Ane Christensdatter ”, der den 25 august 1881 solgte til Christian. 
Broder Ditlev Sørensen, der den 3 august 1882 solgte til Niels Pe
ter Nielsen, der den 17 decb.1885 mageskiftede med Jacarius Ander
sen, Donskov, der den 15 april 1886 solgte til Niels Morten Niel
sen fra Hørby sogn for 135o kr., der den 18 juli 1889 solgte til 
Christian Jørgensen fra Klarup for 155o kr., der den 19 okt.1889 
solgte til Niels Nielsen, Nygård for 28oo kr., der den 27 sept. 
19o6 mageskiftede med Ole Sørensen Nielsen, Nygård, der den 18 
august 1910 solgte til Søren Chr.Nielsen fra Tårs for 7.25o kr., 
der solgte til Anders Chr.Thomsen, der den 25 juli 1918 solgte 
til Maren Christensen fra Lendum for 7.ooo kr.

Poul Sørensen købte den 26 febr.1962 og solgte halv parten til 
Peter Sørensen den 8 august 1979

matr.nr.39 mfl.V.

Efter Peter Sørensens død den 14 april 19o7, fik enken Kirsten 
Martine Sørensen,f.Mortensen adkomst til ejendommen den 2o. juni 
19o7 og solgte den 11 januar 191.2 til Jens Chr.Jensen for 8.25o 
kr., der den 18 april 1918 solgte til Steffen Peter Sørensen, Ny
gård for 17.000 kr., der den 2o sept.1932 solgte til Pouls Søren
sen. Skifteattest som adkomst til Hans Chr.Larsen den 2 febr.19- 
77, der den 5 sept.1977 solgte til Knud Kristensen.



NØRRE GYDEJE
matr.nr.1 Gydeje-Tamstrup mfl.

Ved opmålingen til den såkaldte landmålermatrikel i 1682 var 
der kun een gård i Gydeje, der blev sat i hartkorn til 7 td. 5 
skp. 1 fjk. 1 alb. og var da fæstegård under Eskjær ved Mosbjerg.

Gydeje blev senere opdelt i Øster-og Vester Gydeje og købt til 
selveje i 18o4. Øster Gydeje, der senere blev kaldt Nr.Gydeje var 
den største og i hartkorn sat til 4-2-0—og gammel skatten var 
26 rd. 79 sk. På et tidligt tidspunkt blev parcellen 7b købt til 
fra Srd.Ørslev, ca.25 tdl. og i hartkorn sat til 4-1-li, gi.skat 
5 rd. 31 sk.

Øster Gydeje blev formentlig købt til selveje af Jens Nielsen. 
Han var der under alle omstændigheder i 1818. Efter hans hustru 
Ane Marie Hansdatter var død, giftede han sig den 9 decb.1831 med 

} Maren Jensdatter, der efter hans død gifter sig den 29 decb,184o 
med den 22 år gi. ungkarl Niels Henrik Simmonsen fra Hørmested, 
der senere fik vielsesattesten tinglyst som adkomst til gården, 
som han solgte til, C.J.Tjørnelund, men hvornår er usikkert. Sim
monsen er omtalt den 21 decb.1854. Den 3 august 1859 optog Tjørne
lund et lån på 15.300 rd. i hypotekforeningen for 1 andej enddoms- 
besiddere i Viborg, der den 16 febr.1863 stillede gården til tvaiy 
aktion. Der blev ikke opnået tilnærmelsesvis tilfredstillende bud 
og det samme gentog sig den 2. og 16 marts s.å. Hypotekforenin
gen overtog da.gården som den lå med til den den 18 novb.1869 ble^ 
solgt til Jacob Andreas Weimann, Dahl.

J.A.Weimann bortforpagtede gården for lo år til Peter Schoubo 
'y fra Lundergård. jvf.afl.23.5.1878. Gården skulle drives i en 9 

marks drift, l.år fuld brak og gødning, samt 4 pløjninger, 2. rug 
(i en i tillades der at så raps), 3.byg, 4.havre, 5.havre(om mu
ligt halvgødes der) og udlæg med kløver-og græsfrø, 6.7.8.9.. slet 
og afgræsning. Forpagteren overtog en besætning på 3 heste, deraf 
var en 24 år gi.hoppe vurderet til 2o rd., den dyreste var sat tdl 
82 rd., 22 køer og lidt ungkvæg. J.A.Weimann solgte den 9 juni 
1881 til Peter Ferdinand Lange(tidliger Fjeldgård) for 52.ooo kr.

P.F.Lange solgte den 12 juni 1884 til sønnen Charles Adolf Lan
ge for 50.000 kr. Der var da en besætning på 4 heste, 3o køer, 3 
kvier, 1 tyr, 2 kalve, 2 trækstude, 4 får og 2o svin.

C.A.Lange solgte den 27 april 19o5 godt 8 tdl. til gården Nr. 
Gydeje(nu V.G.) for 2ol2 kr. 5o øre. og den 22 april 19o9 solgte 

J han 4 tdl.matr.nr.lc til Riismark for 14oo kr. og den 9 decb,19o9 
solgte han hele den østlige særskildt beliggende del af marken tdl 
V.Gydeje(nut S.G. ) for 14.5oo kr. matr.nr.Id le'.

y/



Efter Charles Adolf Langes død stillede dødsboet gården til 
tvangsaktion den 22 april 1912. Her købte Laurits Marinus Jen
sen fra Tårs for 38.2oo kr., skødet tinglyst den 3o januar 1913- 
2136. Han solgte den 29 novb.1917 til købm.Johannes Andersen, Høi>- 
by og propritær Rasmus Mikkelsen, St.Estrup for 73.5oo kr. og køb
te derefter Vrangbak ved Ø.Vrå.

Johannes Andersen og Rasmus Mikkelsen solgte den 28 febr.1918 
til Gotlieb Peter Gotfredsen fra Volstrupgård for 82.000 kr. Alt 
løsøret medfulgte, også anpart i en rensemaskine og et pælbore.

Gotfredsen solgte den 17 decb.1925 til Espen Larsen fra St.Hav
krog i Vester Hassing for 95.ooo kr., der den 12 august 1954 solg
te til Jens Kraglund Jensen og købte derefter et hus i Thorshøj.

la 
lc
7b 

33d



SØNDER GYDEJE 
matr. nr. 2 Gyde j e-T ams trup

Sønder Gydeje, der oprindelig blev kaldt Vester Gydeje blev 
efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. o skp. o fjk. li 
alb. og gammel skatten var 14. rd. 2o sk. Om gårdens ældre histo
rie se Nr.Gydeje.

Poul Jensen, V.Gydeje døde den 29 okt.1836, 61 år gi. og enken 
solgte den 2o juli 1843 til sønnen Jens Poulsen, der den 2 august 
1877 solgte jord fra til sønnen Poul Jensen, der oprettede gården 
der i dag omtales som Vester Gydeje,matr.nr.2b, og den 15 decb. 
1881 solgte han gården til sønnen Christian Jensen for lo.ooo kr.

Christian Jensen døde den 28 august 1894 og enken Mathilde Jen
sen, f,Andersen fik adkomst til gården den 2o decb.s.å. og solgte 
den 31 august 19o5 til Niels Peter Andersen, der den 9 decb,19o9 
købte parcellerne ld le fra det nuværende Nr.Gydeje for 14.5oo kr. 
og solgte straks parcellerne le 2c fra for 2ooo kr., ca.2| tdl.

Christian Peter Jensen, der var en søn fra Tyrrestrup købte i 
1942 og solgte den 25 okt.1962 til Niels Vagn Jensen.



VESTER G Y D E J E 
matr.nr.2b mfl.G.T.

Poul Jensen købte parcellen 2b fra sin fødegård Sønder Gydeje 
den 2 august- 1877 og den 27 april 19o5 købte han godt 8 tdl. fra 
det nuværende Nr.Gydeje for 2ol2 kr. 5o øre. Han solgte den 1 okt. 
1925» skødet tinglyst den 17 decb. s.å. til sønnen Jens Poul Jen
sen for 70.000 kr.

Arnold Chr.Christensen købte i 1944. Frits Andersen solgte den 
21 august 1971 til Knud Christensen.

C

matr.nr.le 2c
Husfæster Jens Chr.Christensen købte parcellerne, der var på 

henholdsvis li og 1 tdl., den 9 decb,19o9 for 2ooo kr. og solgte C 
den 27 okt.191o til Ole Sørensen Nielsen, Rævhede i Vangkær for 
58oo kr.



store tamstrup

matr.nr.3a G.T.

Store Tamstrup blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 
3 td.l skp.3 fjk.2 alb. og gl. skatten var 42 rd.4o sk., men går
den blev siden udstykket.

St.Tamstrup var fæstegård under Hejselt. Gården sidste fæster 
Christian Mortensen blev den 21 marts 1827 gift med Johanne Ca
thrine Poulsdatter fra V.Gydeje. Han købte gården til selveje i 
1844 og efter hans død skifter enken med sine tildels voksne børn 
og gifter sig den 15 okt.1852 med den 28 år gl.ungkarl Christen 
Christensen fra Busken i Hørby, der af en eller anden grund først 
fik skøde på gården den 11 juni 1861, der så igen først blev ting
lyst den lo okt.1867.

Christen Christensen mageskiftede den 25 okt.1877 med Christian 
Pedersen(Hjul), Try Mølle i Dronninglund sogn, hvor han døde den 
2 juni 1886 og hans efterladte enke hed da Maren Margrethe Jensen, 
se afl.24.6.1886.

Christian Pedersen solgte den 29 juni 1882 til sønnen Peder 
Christiansen for 38.loo kr., der den 28 april 19o4 solgte ca.8 
tdl. til Lille Tamstrup for 48oo kr, og mageskiftede den 27 febr. 
med P.A.Hansen, Haven i Hørby sogn. Byttesum 165.ooo kr. Sælge
ren medtager 1 sort hingst og et sæt seletøj. Chr.Pedersen(Hjul) 
flyttede med til Haven, hvor han døde den 29 novb.l9o9, skifte 
14.9.1911. -8o5

P.A.Hansen, der da boede i Ålborg, solgte den 9 januar 1913 
til Andreas Thomsen for 50.000 kr., der den lo januar 1918 solg
te til Magnus Madsen for 9o.ooo kr.

Magnus Chr.Madsen blev valgt til sognerådet i 1921 og blev 
siden sognefoged og lægdsmand. Han solgte den 25 april 1955 til 
sønnen Niels Regnar Madsen.



TAMSTRUP MØLLEGÅRD
matr.nr.3h mfl.

Møller Nicolaj Jacobsen købte parcellerne 3g 3h fra St.Tamstrip 
den 2o april 1865 og den 17 april 1873 købte han fra St.Tamstrup 
en denne gård tilhørende hedelod som er beliggende norden for den 
ny Sæby-Hjørring landevej, matr.nr.3i for 2ooo rd. Han solgte den 
28 okt.1875 parcellen 3k fra, hvorpå der blev bygget et hus som 
sidén er nedrevet og jorden hører til Tamstrup Nørremark.

Nicolaj Jacobsen bortforpagtede fra den 21 maj 1885 gården til 
sønnen Emil Fredslev Jacobsen for lo år, også ” den af mig opbyg
gede Vejrmølle ". Men den 26 febr. 1887 gik gården til tvangs aktion, 
og købt af forpagteren for 12.85o kr., der fik.aktionsskøde ting
lyst den 2o okt.s.å. Han solgte parcellerne 3m 3n den 2o decb. 189^ 
til Chr.Jensen fra Saltum for 5.9oo kr.

Emil Fredslev Jacobsen mageskiftede den 6 august 1896 med Niels 
Fuglsang, Hugdrup mølle, der den 13 okt.1898 solgte til Jacob 
Gotfred Jacobsen for 14.ooo kr., der den 18 april 1918 købte ejen
dommen Tamstruptoft matr.nr.4b 4c for 4o.ooo kr. og lagde jorden 
derfra til Tamstrup møllegård, der nu bestod af matr.nr. 3g 3h 3i 
3m 3n 4b 4c.

Jacob Gotfred Jacobsen døde den 15 novb.1926, 65 år gi. og en
ken Maren Kristine Jacobsen fik adkomst til gården den 2o januar 
1927.

Hilbert Bernhard Nedergård solgte den 3o novb.1963 til Kjeld 
Palle.

Hilbert Nedergård købte i 1948

løsøre 6.8.1896-23



Møllen ?
matr.nr» 3m mfl.

Niels Fuglsang købte den lo januar 19ol parcelleren 3m 3n og 
solgte den 19 novb,19o3 til Jacob Gotfred Jacobsen, Tamstrup møl
legård for 2i5o kr. der den 11 august 191o solgte hus og parcel
lerne 3q 3r til Anders Peter Christensen fra Kraglund for 25oo kr, 
der den 23 april 1914 solgte til fiskehandler Christen Larsen fra 
Sæby for 2ooo kr. Herefter tvangsaktion, hvor husmandskreditfor
eningen overtog og solgte:;den 13 januar 1916 til Peter Chr.Adolf* 
Pedersen for 12oo kr.

Tamstrup Mølle omtalt 22 jurjil876-17



Tamstrup Vestermark 
matr.nr.3L G.T.

Laurits Chr.Marinus Nielsen købte den 8 decb.l9o4 og solgte den 
7 febr.l9o7 til Valdemar Nielsen Nygård for 82oo kr., der solgte 
parcellen 3p til Jens Chr.Christensen for 2ooo kr. og solgte den 
21 okt,19o9 til svigermoderen Kirsten Marie Pedersen, Ll.Tyrre
strup og hendes søn Kristen Pedersen for 7.2oo kr., der den 21 
decb.1911 tilbage til Marie Nygård, f.Pedersen, gift med Valdemar 
Nygård for 545o kr., der den 21 febr.1918 solgte til Jens Marinus 
Christian Skovgård for 9.ooo kr., der den 28 august 1919 solgte 
til Christen Christensen, der den 27 novb.1924 solgte til Anton 
Peter Christensen for 18.5oo‘kr. Jens Christensen købte i 1934.

3L 3 fjk. 11 alb.

Tamstruphus 
matr.nr.3f

Hans Nielsen købte den 9 april 1863, 2 alb. 14 sk. i gl.skat 
og solgte den 19 novb.1868 til Chr.Pedersen Bruun, den 7 april 
187o solgte til Lars Chr.Larsen, der rejste til nordamerika, men 
havde forinden givet Jens Christensen, Grydbæk fuldmagt til at 
sælge huset. Han solgte den 19 marts 1874 til Christian Carl Jen
sen fra Gærum for 4oo rd. Der medfulgte 1 ko, 1 bord og en bænk.

Chr.Carl Jensen solgte den 7 okt.1886 til Anders Chr.Hansen, 
der den 18 juli 1895 solgte til Bertina Jacobsen for 8oo kr.

Enke Dorthea Marie Pedersen,f.Jespersen af Lindenbæk købte den 
17 okt.1918 og solgte den 31 august 1922 til Jens Peter Pedersen 
fra Tamstrup mark for 32oo kr.

Peter Biegel købte den 18 sept.1975 og solgte den 18 novb.1983 
til Gorm Biegel.

3f. 4 tdl



Tamstrup Nørremark 
matr.nr.3d mfl. G.T.

Christian Carl Jensen købte den 27 sept.1883 og solgte den 26 
juni 1884 til .Ole Andreas Severinsen for 2ooo kr., der den 15 ja
nuar 1893 solgte til Anton Bruun fra Ørvad for 5.ooo kr., der < 
solgte til Jens Peter Jensen, der den 25 juni 19o3 solgte til 
Martinus Christensen, Tamstrup for 5.5oo kr., der den 18 januar 
19o6 solgte til Kristian Kristensen for 45oo kr., der den 28 febr. 
1918 købte ejendommen der havde matr.nr. 3k 3p for lo.ooo kr. og 
lagde til. Han solgte den 4 april 2918 til enken Ane Marie Grønt
ved fra Badskær for 24.o,oo kr.

Hans Chr.Grøntved solgte den 13 decb.1941 til Arnold Jensen.

matr.nr.3k 2^ alb. Jens Marinus Andersen købte den 28 okt.1875
pg solgte den 4 juli 1878 til Ole Andreas Severinsen, der den 28 
febr.1889 solgte til skrædder O.C.Levorsen for 14oo kr., der i 
1898 blev umyndiggjordt på grund af sindsyge og får Peder Chri
stiansen, St.Tamstrup som værge, der den 13.2.19o2 solgte ejen
dommen til Jens Chr.Christensen fra St.Tamstrup for 18oo kr., der
den 28 febr.1918 solgte til Chr.Christensen, Tamstrup Nørremark
for lo.ooo kr.

Tamstrup Søndermark 
matr.nr.17 3b 3c 8c

Jens Jensen købte den 28 marts 1895 og solgte den 12 april C_J
1923 til Kristen Edvard Søndermark fra Thorshøj(tidligere Lang
holt) for 48.000 kr. Jens Gustav Søndermark købte den 29 okt. 
1965.

matr.nr.3e ? Albert Chr.Albertsen købte den 3 april 19o2 og solg
te den 16 april 19o3 til Niels Peter Andersen,S.Gydeje for 2725 r 
kr., der den 8 decb.l9o4 solgte til Laurits Marinus Nielsen for 
33oo kr.



LILLE TAMSTRUP
matr.nr.4 mf l.Gydeje-Tamstrup

Lille Tamstrup har været fæstegård under Haven og købt til sel? 
eje i begyndelsen af forrige århundre af Jørgen Jensen og gården 
har været i den samme slægts eje siden.

Jørgen Jensen solgte til sønnen Jens Jørgensen, der den 26 decb 
1835 blev gift med Maren Pedersdatter og stod da omtalt som gård
ejer. Maren Pedersdatter var datter af Peder Andersen, der boede 
i Hørby, men var født på gården Fladholt i Karup, hvor forældrene 
var fæstebønder. Han flyttede siden til LI.Tamstrup, hvor han døet 
den 11 august 1867, 88-J år gi. Jørgen Jensen gik efter salget til 
sønnen på aftægt på gården, hvor han døde den 23 juli 184o, 82| ?
år gammel.

Jens Jørgensen fik den 15 august 1846 bevilling til at udstykle 
gården jvf.22.11.1866-12. Han solgte den 17 marts 1859 til sviger
sønnen Christen Andersen, der var bleven gift med datteren Ane Mar 
rie Jensdatter. Han købte jord til den 24 august 1861 og igen den 
14 maj 1868 og herefter blev gården hartkorn sat til 2 td. 6 skp.
1 fjk. 2-J alb. Christen Andersen ombyggede gården og drev den 
stærkt frem. Han optog i 1882 et lån på lo.ooo kr. i stamhuset 
Sæbygård, der forinden havde ladet gården vurdere og vurderingenI
og driftsbugetet lød som følgende.

Gårdens areal var 44 lo68o/14ooo(-J) tønder land, heraf 4o^ age?
2 eng, 1 tørvemose, resten gårdsplads og have. Udmærket dyb ler-
muldet jord med 1er underlag. Er’drænet og merglet. Der findes 
god og tilstrækkelig mergel på markerne. Indelt i 9 vange på 4i 
tdl. l.år brak, 2.år rug, 3.år byg, 4.år bland sæd, 5 år havre,
6.år kløver til slet, 7.8.9 år græsnings jord. Rugen forventes at 
give 13 fold, bygen 12 fold, bl.sæden lo fold og havren 16 fold. 
Engen giver 5-6 læs hø. Tilstrækkelig med tørv til gården behov. 
Besætning: 3 heste, 13 køer, 4 unghøvder, 7 får med yngel. Besæt
ningen god og skønnes at der kan holdet lidt større besætning på 
gården, da der fodres meget havre. Besætningens værdi 346o kr. 
Våningshuset: nord i gården med gavle mod øst og vest, 39x12-^ alen

p
= 2oo m , indrettet til beboelse med 6 stuer, vaskerum, køkken, 
bryggers og spisekammer.

2Laden: i sønder side 57x12 alen = 288 m___
Kostald m.m, 1 hus i vester side af gården 4oxll'J alen = 175 m , 
indrettet til svinehus, kostald, hestestald, karlekammer og hak- 
kelslo.

5S0
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Hus i øster side: 32x11-^ alen = 14o m , indrettet til rullestue, 
vognport, tørvehus og aftægtsbolig.

Alle bygningerne er temlig godt bygget og godt vedligeholdte 
og tilstrækkelig til gårdens brug. Aller bygningerne er tækket 
med strå.
Indtægter:
4i tdl.m. rug a. 13 fold = 58 td> a. 12.50 kr. = kr. 731.25
4i tt il byg " 12 " = 54 ti tt lo. lo kr. II 545.40
4i II tt bl.sæd lo •• = 45 « ti 8,3o »1 = tt 373.50
4i ti ti havre 16 » = 72 ti h 6.5o II — II 468.00
13 køer at 18oo potter mælk = 23400 p. a. 8 øre = II 1872.00
indtægter fra tillæg .................. II 200.00
II ” fårene............ ..... II 14o.oo

kr. 4330.15

Udgifter: 
kongelige 
tiende 
brandforsikring på bygningerne
II

og kommunale skatter kr
II

II

såsæd
II

5
6

td.5 
" 6

kløver

147.32
50.00
16.09

" løsøre II

4i td. rug a. 12.5o.kr. 
4| ” byg "
skp. bl.sæd a
*• havre "

II

II

og græsfrø, lo 
foderkorn, lo td

49 '•II

ti

17.44
56.25
45.45
46.70
43.86

IIlo.lo
8.30
6.50 
pund 

12.50 
lo .10
8.30
6.50

a.rug 
byg 
bl.sæd

II

II

lt

a. 4.5o
* kr.

kr

lt

lt

tf

lt

II

il39 "
td. 2 skp.

vedligeholdelse af inventar o.l...................
løn til tyende og daglejer ............................
udgifter til landhusholdningen .................
6 % af besætningens og inventarets værdi 
lo % af driftsudgifterne ..............................
bygningernes vedligeholdelse .......................

•• 65 havre w
II

il

n

ti

tt

tt

II

II

II

45.00
125.00
499.95
326.80
424.14
250.00
300.00
2oo.oo
297.00
216.31
50.00

Netto kr, 1172.93 kr. 3157.22

Vi-'skønner at ejendommen på grund af sin gode beliggenhed, ud
mærkede beskaffenhed, høje cultur og som følge af den efterspørg
sel som altid er på ejendomme af den størrelse, efter vores bed
ste overbevisning i handel og vandel har en værdi af 29.ooo kr.

7 </
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3 Den ringe anskaffelsessum skal ikke tillægges nogen værdi. Det 
var en slægtsgård og den nuværende ejer har opbygget gården og tÄ 
købt parceller af jord.
Den 17 april 1882. Henkel, Knudseje J.A.Wiedemann, Dahl 

Fremgangsmåden var egentlig såre simpel. Vi ser at gården skul
le kunne give en nettoindtægt på 1172 kr. 93 øre og med en rente
fod på 4 %, måtte man gange nettoindkomsten med 25 og får derved 
det man kaldte gårdens indtægtsværdi,der var lig med 29.323 kr. 
Skulle man benytte den samme fremgangsmåde i dag hvor renten er 
omkring 2o %, skulle man gange gårdens nettoafkast med 5 og der
ved finde gårdens reelle værdi og samtidig være fri for den sta
dig tilbagevende landbrugskrise.

Christen Andersen solgte den 21 januar 1897 til sønnen Anders 
Christian Andersen for 2o.45o kr. og gik på aftægt i den nordre 
ende af den i det østre hus værende lejlighed, bestående af 2 
værelser og køkken, samt loftsrummet over lejligheden. Den på 
gården værende røde hoppe skal forblive på gården så længe den 
lever og ejeren skal holde den i god fodret stand. Sælgeren fore
beholder sig ret til brug af denne hest, samt seletøj og en en
spændervogn.

Anders Christian Andersen optog kort tid efter et kreditfor
eningslån og indfrieede lånet på lo.ooo kr. til Sæbygård og den 
28 april 19o4 købte han 8 tdl. fra St.Tamstrup for 48oo kr. Han 
solgte i 1933 til sønnen Thorvald Andersen, der solgte til søn
nen Jørgen Tamstrup Andersen, der den 7.12.1877 fik noteret sær
eje. Edele Tamstrup Andersen den lo novb.1982.



Søren Pedersen, der var født i LL.Tamstrup overtog fæstet den 11 
august 1738 efter stedfaderen Lars Thomsen, 3-4-o-o, Søren Peder
sen dør og Jens Jørgensen, der er født i Aistrup, gifter enken 
Anne Mortensd. og overtog fastet den 7.10.1751

Christen Andersen døde den 4.8.19o5-77 år gl.

købte parcellerne IL 2L fra St.Estrup den 25 okt. 19o6 for 42oo 
kr.



TAMSTRUP ØSTERMARK 
matr.nr.4h Gydej e-T amstrup

Peder Christian Larsen købte parcellen 4c fra fra Tamstruptoft 
den 12 januar I860 for 5oo rd. og den 2o maj 1869 købte han par
cellen 4h. Han solgte den 3 febr.1876 til Jacob Christian Thom
sen fra Storbakken i Åsted for lo.600 kr., der mageskifter med 
Jens Jensen, Tamstruptoft, der dog kun får matr.nr,4h.

Jens Jensen døde kort tid efter og enken Johanne Marie Larsen 
gifter sig den 5 juni 1877 med Anders Christian Hansen fra Skov
bakken, der får vielsesattesten tinglyst som adkomst den 17 okt. 
1878. Han solgte den 29 juni I880 til Ole Christian Jensen, der 
den 22 januar 19o3 solgte til Martinus Christensen.

Klara og Åge Olsen solgte den 12 novb.1969 til skoleinspektør 
Børge Valentin Hansen.

4h 10.8977 m2 

matr.nr.4e
Christen Christensen købte den 18 marts 1869 og solgte den 2o 

august 1891 til Peter Marinus Jørgensen for 495o kr., der den 11 
januar 19oo solgte til Lars Peter Pedersen, Bakkens hus i Try for 
5.350 kr.

Valdemar Pedersen købte ejendommen den 26 maj 1943 og solgte 
den 4 febr.1982 til Børge Jensen.

p4e 10.1904 m 

matr.nr.4f
Jens Chr.Christensen købte den 22 novb.1866 og solgte den 7 

maj 1868 til Peder Chr.farsen, der den 26 maj 1887 solgte til 
Peder Chr.Thomsen fra Sæby for 3ooo kr., der solgte til Christen 
Nielsen, der den 13 novb,189o mageskifter med Thomas Andersen, 
der den 22 febr. 1894 solgte til Anders Christensen fra Bangsbo-" <• 
strand for 2800 kr., der den 5 okt.1916 solgte til Broens Mølle 
for 8.300 kr.



Tamstruptoft 
matr.nr.4b mfl.

Jens Jensen købte parcellen 4b fra LI.Tamstrup den 31 decb. 
1846. Han blev enkemand og giftede sig den 11 januar 1848 med 
Kirsten Marie Christensdatter.

Jens Jensen mageskifte den 3-febr. 1876 med Jacob Christian 
Thomsen, Tamstrup Østermark, der bragte parcellen 4c med sig og 
den 16 decb,19o9 købte han parcellerne lm 2q fra V.Estrup i Hør
by sogn. Han solgte den 18 april 1918 til Gotfred Jacobsen, Tam
strup Møllegård for 4o.ooo kr. Vindmotor med transmission og øv
rigt tilbehør var undtaget ved handlen.



HALDEN
matr.nr.5 Gydeje-Tamstrup mfl.

Halden var omkring midten af forrige århundre ejet af Ane Ja- 
cobsdatter, der den 14 august 1856 solgte til Peder Jensen. Par
cellen matr.nr. 7d fra Srd.Ørslev hørte da til og ejendommen var 
i hartkorn sat til 7 skp. 1 fjk. i alb.

Peder'Jensen, der var gift med Juliane Jensdatter, solgte den 
19 novb.1891 til sønnen Jens Peter Jensen for 78oo kr., iberegnet 
aftægt.

Jens Peter Jensen døde den 2 januar 19ol. Enken Maren Christine 
Jensen,f.Pedersen fik attest på at være huslig og forstandig og 
derfor tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Hun fik adkomst til 
ejendommen den 15 juni 19o5 og solgte i 1917 ca.6 tdl. til Kilen 
matr.nr.7h.

Maren Christine Jensen,f.Pedersen solgte den 13 juli 1922 til 
Jens Christian Stage fra Benskov for 34.ooo kr., der den 9 marts 
1964 solgte til sønnen Erling Heinrich Stage.

Bjergetsvej 5



0 R S L E V
j—matr nr.6a mfl.G.T.

Ørslev, der også er bleven omtalt som Ørslevgård, blev efter 
1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 td. 6 skp. 1 fjk. 21 alb. 
og gammel skatten var 58 rd. 77 sk.

Ludvig Christian Wulff købte Ørslev i 1846 og solgte den 17 
decb.1857 til Christoffer F.Schested, der den 22 april 1869 solg
te til mejeriforpagter på Dybvad Hovedgård Carl Frederik Dittmann 
for 24.000 rd., heraf var de 5ooo rd. kontant. Alt medfulgte und
tagen en rød hoppe, 1 fjerdervogn og 2 sæt seletøj.

Dittmann solgte den 22 juni 1876 til Carl Mecklenborg v.Un- 
dall, Lykkesholm for 72.ooo kr., der den 29 april 1886 solgte til 
forvalter Niels Lykke fra Thisted for 73.288 kr. 59 øre. Den no- 

q £e-t -flossede pris fremkom ved at Lykke overtog kreditf. lånet til 
retsgælden der var 29.288. kr. 59 øre og at man ikke, som det se
nere blev almindelig at runde, enten den kontante udbetaling, el
sælgerpantebrevet af. Niels Lykke lånte af overretssagfører Oluf 
Lykke i Thisted, der formodes at være hans far. Af løsøre der med
fulgte kan fremhæves bla. 6 heste, 4o køer, 2o svin 7 får, 5 folie
senge og 1 mejerske seng. Løsøret se 1.12.1887-30 ,'?,bïa. tærskema
skine med ryster. Sølvtøjet var for størsteparten elektroplet.

Niels Lykke, der var gift med Anna Lykke,f.Madsen, havde 8 bøna 
Han blev umyndiggjordt den 17 juli 1888, jvf.9.2.1893-25 og Jørgæ 
sen, Galtrup blev beskikket værge for ham, men da han den 13 juni 
19ol solgte til Anton Christian Andersen Skovsgård for 56.55o kr., 
var det uden værge. Der var da en besætning på 4 heste, 3 plage, 
3o køer, 16 stk.ungkreaturer, 13 svin, 4 får og 8 lam.

Efter Anton Skovsgårds død kom gården ved arveudlægsskøde til 
sønnerne Charles Skovsgård, Karupgård, Arnold Skovsgård, Dybro og 
Âge Skovsgård, Siverslet, der den 8 maj 1953 solgte til førstnæv- 
te, efter hvis død enken Karen Sofie Andersen Skovsgård fik ad
komst ved skifteretsattest den 24 sept.1972. Hun solgte den 18 
april 1973 til sønnen Frank Skovsgård.

O

6a
6b

14c
18b
18c



løsøre 5.9.1901-24 24.lo.19ol-19

Brendstrup, Fladbirj værge for Lykke afl. 6 sept.1888



SØNDER ØRSLEV
matr.nr.7a G.T.

Sønder ørslev var fæstegård under Hejselt og købt til selveje 
af Peder Chr.Bertelsen den 9 decb.1845, skødet tinglyst den 15 
april 1846. Han solgte den 16 juni 187o, skødet tinglyst den 28 
maj 1874 til sønnen Frederik Peter Pedersen, efter hvis død en
ken Mette Marie Pedersen,f.Olesen solgte til Chr.Peter Pedersen 
for lo.ooo kr., efter hvis død enken Kirsten Marie Pedersen,f. 
Nørgård fik adkomst den 23 maj 1912. Hun var der stadig i 1927.

Jens Jensen solgte den 2 april 1968 til Niels Jensen, der den 
16 okt.1972 solgte til Kristian Jensen.

Jens Jørgen Jensen købte i 1938, 4.g. 3o tdl. også kaldet Ll.Ø.

Ørslev mark
matr.nr.7c

Peder Chr.Bertelsen, Sønder Ørslev solgte parcellen 7c, der 
blev sat i hartkorn til 1 skp. 3 fjk. 1^- alb. og gl.skatten var 
2 rd. 3o sk., til Frederik Chr.Jensen den 28 januar 1855, der 
den 18 april 1895 solgte til sønnen Thomas Chr.Frederiksen for 
2olo kr., iberegnet aftægt, der den 2o juni 1912 solgte til Carl 
Carlsen, hidtil Tamholt. Eksproprieret jord til Hjørring-Sæby 
banen omtalt. Thomas Chr.Frederiksen købte derefter Ollerup.

Carl Carlsen købte den 23 novb.1916 parcellen 7g for 375 kr. 
og solgte den 18 august 1921 til murer Peter Mortensen for 13. 
ooo kr., der den 5 august 1931 solgte til Christian Carlsen, der 
den 3o maj 1969 solgte til Jens Peter Møller.



KILEN
matr.nr. 7e

Thomas Jensen købte parcellen 7e fra Sønder Ørslev den 16 
decb.1862 og solgte den 24 april 189o til Niels Chr.Andersen, 
der døde den 3o april 19o6. Der var 7 børn i ægteskabet. Enken 
Karen Marie Andersen,f.Nielsen fik adkomst til ejendommen den 
16 sept.l9o9 og solgte den 13 januar 191o til svigersønnen Chri
sten Nielsen for 5ooo kr, foruden aftægten.

Christen Nielsen solgte den 8 febr.1912 til Kristian Peter 
Andersen fra Hugdrup for 6.7oo kr., der i 1917 købte 6 tdl. fra 
Halden. Parcellen får matr.nr.7h og ejendommen er herefter på 
ca.14 tønder.land.

Kristian Peter Andersen solgte den 18 sept.1944 til sønnen 
Henry Andersen.
Krogsdamvej 9 /

matr.nr.7b 2-o-| gi.skat 2 rd. 48 sk.

Peder Chr.Bertelsen, Sønder ørslev solgte parcellen den 12 
novb.1868 til sønnen Lars Chr.Pedersen, efter han død solgte 
enken Johanne Jensdatter den 1 juli 1886 til sønnen Christian 
Jensen, hvis kone Dorthea Marie døde den 29 januar 19oo. Han 
solgte den 26 marts 19o3 til Christian Peter Pedersen for 68oo 
kr. og købte derefter Gryd. Der medfulgte 1 hoppe, 6 fækreaturer, 
1 so, 4 grise, 25 høns og avlsredskaberne.



STORE F J E M B E 
matr.nr.8 G.T. m£l.

Store Fjembe blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 
td. 3 skp. 1 fjk. 2-J alb. og gammel skatten var 38 rd. 32 sk., en 
eng matr.nr.3 V.Estrup i Hørby sogn hørte til på et tidligt tids
punkt .

Peder Christensen, der var gi£t med Ane Cathrine Christensdat
ter, købte St.Fjembe formentlig i 1838. Han solgte i 1854 til 
Johan Jørgensen, tidligere Karupgård. Ved tvangsaktion den 11 au
gust 1865 købte forpagter på V.Estrup(nu St.Estrup) Carl Ditlev 
Outzen gården for 13.6oo rd. Han fik skøde på gården den 19 juli 
1866 og købte den 13 decb.1867 parcellen 9g fra Nr.Krogsdam og 
den 5 marts 1868 matr.nr. 18 i Gydeje, Tamstrup, 1-1-2 i hartk. cg 
1 rd. 79 sk. i gl.skat. Den 17 april 1873 købte han jord i Smågår- 
ne, hvoraf noget blev solgt igen.

Carl Ditlev Outzen døde den 18 maj 1893, uden livsarvinger.Døds 
boet solgte den 15 novb.1894-26 til sagfører og bankdirektør Erik 
Kjær i Maribo for 52.57o kr. Erik Kjær var en slægtning af afdø
de og den ene af executorerne i dødsboet. Han bortforpagtede går
den til sin broder Jørgen Kjær,jvf.13.12.1894-43.

Erik Kjær gav den 26 august 19o5 sagførerne N.K.Kristiansen og 
C.Nielsen, Sæby general-fuldmagt til at sælge gården samlet, el
ler i flere parceller. De solgte den 2 novb.l9o5 til propritær 
Ole Rasmussen, Mygdal i Srd.Kongerslev for 59.296 kr.+ brandassu
rancen på 22.636 kr. for ejendommens nedbrændte bygninger.

Ole Rasmussen solgte den 2o sept,19o6 parcellerne 9b 18a til 
Nr.Krogsdam for 35oo kr. og matr.nr.8b til Lille Fjembe for 38oo 
kr. og den 23 januar 19o8 solgte han ca.4o tdl. til murer Niels 
Christensen, Dybvad for 3oo kr. pr. tdl., der opførte 2 mindre 
ejendomme.

Ole Rasmussen solgte den 27 august 19o8 til Morten Larsen, Ve
ster Kvesel i Undersålted, hovedparcellen med 9o tønde land for 
22.000 kr. og skal erstatte hvad der mangler heri med 3oo kr. pr. 
tdl. Morten Larsen, derimod skal ikke betale extra om der er 
mere. Morten Larsen købte samtidig 13i tdl. af murer Niels Chri
stensen, som denne ikke havde fået solgt, for 4.3oo kr.

Morten Larsen, der også var bleven ejer af Musted i Helium ud
stykkede yderligere og solgte i 1928 til Chr.Halvor Olsen. Går
den var da på 65 tdl.

Den nuværende ejer Ejvind Dahl købte den 14 febr.1961.



Chr.Halvor Olsen var gift med Rasmus Mikkelsen, St.Estrup dat
ter Marthine

15.11.1894-26

Johan' Jørgensen købt 19 januar 1854



Fjembevej 16 
matr.nr.8d mfl.

Murer Niels Christensen, Dybvad havde købt ca.4o tønder land 
fra St.Fjembe og solgte den 23 januar 19o8 parcellen matr.nr. 8d, 
der var på 16 tdl. til forpagter Jens Chr,Olesen, Hugdrup fælled 
for 315 kr. pr, tdl., der den 2 decb,19o9 solgte til Jens Jensen 
fra Hallund for 7.1oo kr., der den 8 febr.1912 solgte til Jens 
Christian Christensen for 8.000 kr., der den 21 marts 1918 solgte 
til Andreas Andersen fra Melholt for 12.7oo kr., der den 11 april 
1918 solgte til Jacob Emil Jacobsen fra Hvidsted for 13.5oo kr., 
der den 17 marts 1921 købte parcellen 2r fra Chr. Bruun(D ansbjerg) 
og den 2 okt.1928 købte han parcel 8k fra Halvor Olesen og solg
te den 27 juli 1963 til Alfred Gregersen.

Meller Fjembe

Fjembevej 2o 
matr.nr.8e mfl.

Murer Niels Christensen, Dybvad havde købt ca.4o tdl. fra St. 
Fjembe og solgte den 23 januar 19o8 parcellerne 8e 9f 18e til 
Jens Christensen Damsgård for 3oo kr. pr.tdl. Arealet var på 16 
tønder land.

Knud Larsen købte den 16 juni 1958.
8e

9e
9f

18d
18e



F j emb eve.j 24 
matr.nr.8f mfl.

Kristian Kristensen, Hugdrup fælled købte parcellerne 8f 9d 
fra St.Fjembe den 23 januar 19o8 for 3oo kr.pr, tdl. Arealet var 
på 8 tdl. Statslån. Han solgte den 26 juni 1913 til landarbejder 
og skomager Niels Chr.Andersen for 6.2oo kr., der den 28 febr. 
1918 solgte til grd.Harald Hald, Krogsdam for 9.ooo kr., der den 
14 august 1924 solgte til murer Chr.Oisen.

Holger Nielsen solgte den 8 decb.1948 til Chr.Martinus Olsen, 
der den 3o okt.1959 solgte til Carl Georg Olsen,

8f
9d

32g



NØRRE K R O G 5 D A PI 
matr.nr.9a mfl. G.T.

Nørre Krogsdam blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 

2 td. 5 skp. 1 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var 27 rd. 41 sk.
Ved skifte efter gårdmand Niels barsen fik enken Mette Niels

datter adkomst til gården den 11 okt.1847. Hun drev gården med 
sønnen Christen Nielsen som bestyre til hun den 29 januar 1857 
solgte til Thomas Christensen Andersen, der den 24 marts 1859 
frastykke parcellen 9b, 2-2-1^ til oprettelse af en selvstændig 
ejendom, der i 1867 blev solgt til 5t.Estrup i Hørby sogn, men 
hører nu til Nr.Krogsdam igen.

Thomas Christensen Andersen solgte den 6 decb.1866 til Poul 
Buch Olesen for 4ooo rd. I 1868 blev der foretaget en vurder- 
ring af gården med henblik på optagning af et lån af offentlige 
midler. Beskrivelsen lød som følgende.

Gården er på 65 tønder land, deraf 42 ager, 2-3 tdl.eng, lo 
tdl hede, 5 tdl. kær, 2-3 tdl.have og gårdsplads og 1 tdl. er 
beplantet med grantræer. Agerjorden består af lermuldet og sand- 
muldet jord af meget god beskaffenhed. Jorden drives i 7 marker 
1. rug, 2 byg, 3, havre, derefter 3 år med græs, 7, brak. Efter 
jorden beskaffenhed og værende kulturtilstand antager vi at den 
avgiver et årlig udbytte af rug på 8 fold, byg 8 fold og havren 
lo fold. Mergel findes flere steder i ejendommen og agerjorden 
er merglet. I engen findes tørveskær, men ikke tilstrækkelig til 
gårdens forbrug. Heden er tjenlig til dyrkning. I engen avles 
13 læs hø årligt. Jorden ligger samlet ved gården, der ligger om 
trent i.midten af ejendommen.

2
Våningshuset : 29x11 alen = 126 m , opført af grundmur, undtagen
nordre side der er opført af fyrretræsbindingsværk med murede 
vægge. Indrettet til beboelse, mejeri og lagerrum.

2
Laden ♦ 4oxl3 alen = 2oo m , opført af kampstensgrundmur i søn
der side, resten fyrretræsbindingsværk med murede vægge, indret
tet til lade og lo, sammenbygget med en bygning på 24x8 alen =

2
75 m , opført af kampstens grundmur i vester side, øster side 
er af fyrretræsbindingsværk med murede vægge, indrettet til he
ste- og kostald.

2
Svinehus : 12x5 alen = 24 m , opført af kampstens grundmur.

Samtlige bygninger er godt vedligeholdte og brandforsikret 
for 1665 rd. Ved gården er 2 stensatte brønde med godt og rige
ligt vand og en dam og en god have med en del træer.



Besætning : 2 heste, 1 føl, 12 køer og 3 får med yngel

Indtægter 4
•

6 tdl.med rug a. 8 fold = 48 td.a. 5 rd. 3 sk. = 264 rd
6 ’’ " byg ” 8 tt = 48 ” " 4 " 3 ” 216 ”
havren antages at medgå til fodring af besætningen
netto indtægt af 12 køer a. 28 rd. ............................. 336 "

816 rd.
Udgifter :
udgift til sæde-og foderkorn 21 td.rug a.5 rd. 3 sk. 115 rd.3 sk
tf

tt

ft 21 ’’ byg " 4 ” 3 " = 94 " 3 "
brændsel ................................................................» 2o "

kongelig skatter ................................................................ 48 ” 
kommunebidrag, fattighjælp og tiende ........................ 5o " 
bygningernes vedligeholdelse ........................................... 2o ” 
redskabernes vedligeholdelse ...................................... .. 15 ” 
løn til 2 piger, 1 karl og 2 drenge ............ ............. 13o ” 
købmandsregning og kløverfrø ........................................... loo 11

Overskud : 2 93 rd. 523 rd.

Efter det anførte ansætter vi den vurderede ejendom til i vir 
kelig værdi i handel og vandel efter nutidens priser til 55oo rd 
Rigsmønt. Den 24 novb.1868 Carl D.Outzen Chr.Christensen

V.Estrup St.Tamstrup

Poul Buch Olesen solgte den 2 juli, skødet tinglyst den 7 ju
li 1881 til Jens Marinus Olesen, der den 11 april 1889 købte par 

cellerne 9c 19e til for 22oo kil. og solgte den 9 juni 19o4 til 
sønnen Ole Chr.Olesen for 32.ooo kr., der den 5.7.19o6 solgte 
parcellen 19e til ejendommen LI.Fuglsang mark for 21oo kr. og 

købte den 2o sept.l9o6 parcellerne 9b 18a fra St.Fjembe for 3. 
5oo kr. og den 24 okt.1912 solgte han parcellen 9c til Ll.Bjer^ 
get for 475 kr.

Chr.Christensen købte gården i 1936, der da var på 93 tønder 
land. Uffe Christensen overtog den 29 juni 1976 og Hanne Kir
sten Christensen den 3o juli 1981.

9a 33.3995
9b
9c

18a 5.8984
18f
19a 9.8984
19k



KLATTRUP 
matr.nr.loa G.T.mfl.

Klattrup blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td.6 
skp.3 fjk.l-J alb. og gi.skatten var 22 rd.61 sk., desuden hørte 
parcellerne 19b og 2oa til gården på et tidligt tidspunkt.

Lars Jensen købte Klattrup den 17 marts 1836 og solgte den 18 
juni 1868 til svigersønnen Rasmus Chr.Pedersen for 155o rd.+ af
tægt, der er anslået til lo79 rd.og 5 mark. Svigersønnen giver 
samtidig afkald på videre arv efter svigerforældrene, der flytter 
ind i et norden for gården værende hus.

Efter Rasmus Chr.Pedersens død fik enken Ane Larsen adkomst 
til gården den 2o novb.1879. Hun solgte samtidig parcellerne lob 
og 2oa fra til oprettelse af ejendommen Klattrup Nymark, for 6ooo 
kr. og solgte den 1 juli 188o gården til Lars Chr.Jensen fra Gern- 
drup for 16.2oo kr.

Lars Chr.Jensen solgte den lo april 1913 til Søren Peter Søren
sen fra Birket for 38.7oo kr., der den 16 maj 1949 solgte til Ri
chard Mikkelsen, der den 9 novb.1956 solgte til Richard Nørgård 
Nielsen.



matr.nr.loc
Jens Peter Jensen købte den 18 januar 19oo og solgte den 15 ..» 

febr.l9o2 til Chr.Henrik Pedersen, efter hvis død enken Caroline 
Elicabeth Pedersen overtog og efter hendes død solgte dødsboet 
den 7 august 1919 til Chr.Christensen for 25oo kr., efter hvis 
død OliÜié^Jensine Vilhelmine Christensen overtog den 8 januar 192> 
Adkomst for Peter Rosendal Christensen og Karl Marinus Christense 
den 8 sept.1953, der efter adkomst for Else Anna Vollste Jørgine
Rosendal Christensen

matr.nr. 9g

Jens Chr.Larsens enke Thilde Helene Larsen fik skøde på ste
det den 9 sept.1917 og solgte den 23 febr.1922 til Peter Thor
vald Rasmussen for 15oo kr. Skifteretsattest som adkomst for 
Anna Christine Rasmussen den 5 august 197o, der samme dag solgte 
til Kaj Sørensen. Adkomst til Ester Sørensen lyst den 22 juli 
1983, der samme dag solgte til Elly Madsen.



LILLE FUGLSANG 
matr.nr.lia mfl.G.T.

Lille Fuglsang blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 
2 td.3 skp.2 fjk.l^ alb. og gammel skatten var 14 rd. 16 sk.

Peder Pedersen, der var gift med Karen Marie Jensdatter købte 
gården omkring 183o og solgte den 22 juli 1852 til Hans Chr.Søren
sen, der den 24 decb.1857 købte parcellerne 19c 2ob G.T. og matr. 
nr.lo af Hejselt af sin svigerfader Christian Pedersen,se 4.3.1875

Efter Hans Chr.Sørensens død fik enken Ane Marie Christensdat
ter adkomst til gården den 2 okt,189o og solgte s.d. til sønnen 
Søren Peter Hansen for 7.4oo kr., iberegnet aftægt. Han solgte 
straks efter omtrent 5 tdl. til Nymark for 8oo kr. matr.nr.11b 2cf 
og den 9 febr.1899 solgte han parcellerne 11c og 19f til Anders 
Peter Nielsen for 19oo kr.

Den 22 febr,19o6 oprettede Søren Peter Hansen og hans hustru 
af 2.ægteskab Julie Andrea Hansen,f.Andersen et såkaldt reciprok- 
ke-testamente, hvoraf det fremgår at de har fællesbarnet Ahkjær 
Hansen f.26.1o.l89o og at Søren Peter Hansen har 2 sønner af et 
tidliger ægteskab, Hans Chr.Hansen, 24 år.gi. og bor i America 
og Anton Chr.Hansen, fuldmyndig og bor i Moss i Norge.

Efter Søren Peter Hansens død overtog enken Julia Andrea Han- - 
sen, efter hvis død gården den 28 juli 1921 blev overtaget af 
sønnen Ankjær Hansen, der den 23 sept.i960 solgte til sønnen Sø
ren Peter Hansen.



NØRRE FUGLSANG 
matr.nr.11c mfl. G.T.

Anders Peter Nielsen købte den 9 febr.1899 parcellerne 11c og 
19f fra LI.Fuglsang for 19oo kr. og den 5 juli 19o6 købte han par
cellen 19e til og solgte den 2 novb.1922 til Jens Albinus Søren
sen fra ørslev mark for 13.5oo kr.

Chr.Christiansen solgte den 7 novb.1973 til Vibeke Lindtner 
Andersen, der den 15 april 1975 solgte til Poul Erik Nybo Chri
stensen.
Ejendommen blev oprindelig kaldt Fuglsanghus, men den 4 okt.1945 
tinglystes navnet Nr.Fuglsang, der nu består af matr.nr. 11c 19e 
19f 19i 19L



STORE FUGLSANG 
matr.nr.12 G. T. mfl.

Store Fuglsang blev efter opmålingen til 1682 matrikelen sat 
i hartkorn til 2 td, 7 skp. 3 fjk. 2 alb. Efter 1844 matrikel var 
hartkornet bleven forhøjet til 3-4-2-2. Desuden hørte parcellerne 
21a af hartkorn l-o-2-jr, 2oc med 24 alb. til ejendommen på et tid
ligt tidspunkt og hører stadig til gården. Det samlede hartkorn 
var derefter ialt 3 td. 6 skp. o fjk. i alb. og gammel skatten va? 
2o rd. 89 sk. Der har ikke været solgte jord fra St.Fuglsang si
den den nye matrikel blev oprettet i begyndelsen af forrige århun- 
dre(senest 1827) og det er nærmest et enestående tilfælde i Tor
slev sogn.

Peder Christian Rasmussen, der var gift med Kirsten Marie Ras
mussen,f.Christensen købte St.Fuglsan den 18 novb.1835, skødet 
tinglyst den lo decb. s.å. Han solgte den 8 august 1867 til svi
gersønnen Christen Nielsen fra Bjergets mark for 2985 rd.+ af
tægt. Købren skal opføre en aftægtsbolig der tilfalder ham „ når 
jeg og min hustru begge ved døden er afgående".

Christen Nielsen solgte den 4 maj 1871 til forpagter Jens Jør
gensen for 5.5oo rd. Der medfulgte 4 heste, 12 køer, lo td.rug, 
lo td.byg og 3o td. broget havre. Efter Jens Jørgensens død solg- 
enken Maren Cathrine Jørgensen den lo januar 1884 til enkefru 
Viktorie Elisebet Feddersen, f. Finnsen for 35.ooo kr. Der var da 
2o malkekøer der medfulgte og bla. også et tærskeværk med heste
gang. Fru Jørgensen døde inden der blev skreven endeligt skøde.

Viktorie Elisebet Feddersen døde.den 2o januar 1891 og sønnen 
Frits Feddersen, der havde gården i forpagtning, overtog den 9 ju
ni 1892, se løsøre 21.lo.1895-11.V

Frits Feddersen mageskiftede den 4 juni 1896 med Hertel Julius 
Nielsen, Smågårdene, men forpagtede senere Vildsund kro.

Hertel Julius Nielsen solgte den 15 august 19ol til ungkarl 
Thomas Peter Poulsen fra Skæve præstegård for 34.4oo kr.
Emil Thomsen solgte den 19 juli 1976 til Jens Thomsen.

Fuglsangvej lo
2

matr.nr.12 40.8831 m



brandforsikring afl. efter 19o7

3 n



SØNDER VOLSTED 
—s matr.nr.l3a G.T.

Srd.Volsted blev oprindelig kun kaldt Volsted og først efter 
at gården blev udstykket fremkom navnene Srd.og Nr.Volsted. Nr. 
Volsted blev tilsyneladen oprettet kort efter midten af forrige 
århundre.

En ung bornholmer Julius Sørensen købte Volsted i 1847. Han hav
de så vidt det kan skønnes et teglværk på gården, men det blev 
formentlig nedlagt kort tid efter. Han solgte den 29 okt.1853, 
skødet tinglyst den 26 januar 1854, til Simon Poulsen, der den 
3 juli 1862 solgte til Chr.Johansen,der den 28 juni 1888 solgte 
til Anton Jensen, der den 28 januar 1897 mageskiftede med Chri
stian Peter Pedersen, Huggerhuset(nu Haverslev), der den 12 sept. 
1912 solgte til Hans Peter Pedersen fra Stenshede i Volstrup for 

O 32.000 kr.
Hans Peter Pedersen solgte den 21 okt.1915 til Jens Stougård 

Larsen, LI.Ødegård for 4o.ooo kr. og købte der efter Bjerget. 
Jens Stougård Larsen solgte den 2o sept.1923 parcellen 13c der 
var på ca. 2o tdl. til Nr.Volsted for 675 kr. pr. tdl.
Erik Flauenskjold købte i 1945, da 41 tdl.

Emil Flauenskjold solgte den lo april 1948 til Tage Larsen, de? 
den 9 april 1^81 solgte til Jens Richardt Lauritsen, der den 5 
maj solgte til Margrethe Kristensen.
13a 6436 m2 ?

.._ J løsøre med pris 24.12.1896-2



NØRRE VOLSTED 
matr.nr.13b mfl.G.T.

Nr.Volsted er udstykket fra Volsted og blev sat i hartkorn til 
1 td.6 skp.2 fjk.i alb. og gl.skatten var 17 rd. 64 sk.

Lars Chr.Christensen købte den 26 januar 1854 og solgte den 9 
novb.1871 til Jens Peter Andersen, der den 15 april 188o solgte 
til Søren Thomsen, LI.Ødegård og Christen Jensen, Skovbakken for 
11.271 kr.4o øre, der den 21 decb.1882, skødet tinglyst den 11 
januar 1883, til Jens Laurits Jensen, Langholt mark for 16.ooo kr. 
der den 21 januar 19o9 solgte til Chr.Jensen for 19.2oo kr.

Chr.Jensen, der var søn af Poul Jensen, V.Gydeje, købte den 2o 
sept.1923 ca. 2o tønder land fra Sønder Volsted for 675 kr. pr. 
tdl. Jens Poul Jensen købte den 23 april 1958.
Skarpholtvej 2o
13b 28.0736 m2
13c 11.1300 "

Volstedhus 
matr.nr.21c 2oe 2^ alb. gl.skat 41 sk.

Niels Madsen købte den 26 januar 1854 og solgte den 8 juli 
1875 til plejesønnen Niels Christian Christensen for 6oo rd., 
der mageskifter med Lars Christian Sørensen, der har matr.nr.21d

Enken Anna Margrethe Johansen,f.Frederiksen købte den 24 febr,192L



BJERGET 
matr.nr.14a mfl.G.T.

Bjerget blev udstykket inden 1844 matrikelen trådte i kraft, 
hoved parcellen blev sat i hartkorn til 3 td.5 skp.2 fjk.l^ alb. 
og gi.skatten var 31 rd. 82 sk. Desuden hørte et jordløs hus matr. 
nr. 16 til, med 2-J alb.

Bjerget var fæstegård under Hejselt og købt til selveje den 19 
decb.1845 af Niels Chr.Andersen, efter hvis død enken Kirsten Tho- 
masdatter fik adkomst til gården den 7 juli 1881. Hun solgte den 
23 novb.1882 parcellen 14d til en søn Anders Chr.Nielsen, der op
rettede ejendommen Anholt og den 2 august 1883 solgte hun Bjerget 
til Martin Peter Jensen fra Ll.Estrup i Hørby for 35.ooo kr. Præ- 
stekorntiende udgjorde, byg l-o—^-1 havre 1-1-3-^. Kirsten Thomas- 
datter flyttede til Anholt, hvor hun døde den 12 maj 189o.

Martin Peter Jensen solgte den 26 juni 1884 til Carl Frederik 
Degner fra Søndergård pr. Hjørring for 35.5oo kr. og overtog da- 
sin fødegård Ll.Estrup.

Carl Frederik Degner mageskiftede den 15 juli,skødet tinglyst 
den 5 okt.1896, med Christian Gotfred Frederiksen, Løkken Vejkro,

- 14
der den 8 okt.1896 mageskiftede med Hans Harald Nielsen, Solholt 
i Skæve sogn, der den 14 decb.1899 mageskiftede med Anders Anton 
Andersen fra Kvissel, der havde matr.nr.44a Elling mfl., der var 
en noget mindre ejendom og H.H.Nielsen fik en kontant byttesum 
på 7ooo kr. Den 13 sept,19oo blev der fredet 2 gravhøje på ejen
dommen.

Anders Anton Andersen solgte den 24 marts 19o4 til grd.Jacob 
Thomsen, Barkholt for 45.ooo kr., hvis hustru Ane Kirstine Thom
sen,f.Christensen døde den 27.1.19o8, skifte 8.7.19o9.

Jacob Thomsen solgte den 15 juli 1915 til Hans Peter Pedersen, 
Srd.Volsted for 76.5oo kr. og købte der efter et hus i Thorshøj.

Hans Peter Pedersen solgte den 11 okt.1917 til mejeriejer Niels 
Peter Nielsen, Rønnebjerg for 94.ooo kr., der den 13 decb.1917 
solgte til grd.Chr.Ejler Christensen fra Tårs for I05.000 kr., de? 
i 1938 solgte til sønnen Alfred Overgård Christensen, efter hvis 
død enken Olga Christensen fik adkomst den 25 august 1964.

14a 63.6552 m2
16a 4ol9 ”



LILLE BJERGET 
matr.nr.14b mfl.G.T.

Jens Christian Christensen købte ejendommen, der bestod af par
cellerne 14b 19d G.Tf og 6 af Hejselt, den 19 decb.1845. Det sam
lede hartkorn var 4-3-1 og gi.skatten var 5 rd.17 sk.

Jens Chr.Christensen solgte den 23 decb.1886 til Christen Pe
dersen, men 19d var solgt fra inden.

Christen Pedersen solgte den 13 juni 1918 til sønnen Christian 
Peter Pedersen for 37.080 kr., sælgeren forebeholder sig ret til 
sålænge han og hans nuhavende hustru Christien Pedersen,f.Nielsen 
lever, at grave 12.ooo tørv årlig.

Chr.Peter Pedersen solgte den 25 april 1962 til Erik Møller Pe
dersen.
Skarpholtvej 23
36 tdl.

c

c
ANHOLT 
matr.nr.14d mfl.G.T.

Kirsten Thomasdatter, Bjerget solgte parcellen til sønnen An
ders Chr.Nielsen den 23 novb.1882, der den 12 febr.1885 købte 
parcellen 19d fra LI.Bjerget. Anders Chr.Nielsen betalte 5ooo kr. 
for 14d. Efter hans død fik enken Caroline Nielsen adkomst til 
ejendommen den 15 juni 1893 og solgte den 16 maj 1895 til Chri
stian Peter Christensen fr Ørtoft for 8800 kr. og flytter til 
Hjørring.

Chr.Peter Christensen solgte den 21 okt.1897 til Christen Sø
rensen, der den 15 januar 1898 mageskiftede med Søren Peter Søren
sen, Halbjerg i Understed, der den 21 marts 1912 solgte til Kri
sten Thomsen fra Iskov for 14.5oo kr. og købte der efter en lil
le ejendom, eller rettere sagt han opførte en mindre ejendom øst 
for Thorshøj, som han kaldte Ny Haldbjerg. Matr.nr.19d var solgt 
fra i 19o5.

Kresten Thomsen solgte den 
Krogsdamsvej 6

c

22 marts 1955 til Ole Thomsen. 17 tf

Jens.Chr.Larsen købte den 23.11. 
han parcellen 9c fra Nr.Krogsdam 
juni 1913 til Chr.Peter Christen-

den 24 okt.1912 købte
kr. Han solgte den 26
4ooo kr., der den 3o maj 1918 solgte til Svend Chr.Svend- 
Hugdrup for 8.500 kr.Ejendommen var da kaldet LI.Bjergets

Krogsdamsvej 18: matr.nr,19d
19o5 og
for 475
sen for
sen fra
mark.

Åge Larsen solgte den 14 maj 1975 til Vibeke Lindtner Andersen, f"
der den 5 april 1978 solgte til Poul Erik Johansen, der den 8.12.
1978 solgte til Peter Pedersen, der den 16 okt.1979 solgte til 
Thomas Peter Larsen.



Aage Fredborg Nielsen:
GALTRUP - matr.nr. 15a m.fl. af Gydeje m.m., Torslev Sogn.

Galtrup var i 1700-tallet fæstegård under Ormholt, som ejes fra 
1733 af Henrik Kjeldsen, som dør 1755. Hans enke Karen Hansdat
ter dør 1765; arvingerne overtager godset og sælger til deres 
broder og svoger, generalauditør Kjeld Nicolaus Bornemann, som 
dør 1796. Ormholt med gods sælges 1797 til Jørgen og Severin 
Gleerup.

1750 er Galtrup bortfæstet til Hans Nielsen og Inger Holgers- 
der dør

datter/1787, henholdsvis 86 og 84 år gamle. I den tid de beboede 
Galtrup, boede der på gården et par mennesker, Jens Christensen 
og Maren Andersdatter, gift 3. december 1752; forloverne ved tro
lovelsen er Hans Nielsen i Galtrup og Anders Christensen i Gydeje. 
Jens Christensen og Maren Andersdatter får i årenes løb 5 børn

Niels, døbt 11. februar 1753, død 11. januar 1756 
Niels, døbt 16. maj 1756 
Maren, døbt 2. juli 1759
Anders, døbt 22. august (dato utydelig) 1762 
Christopher, døbt 4. juni 1769

Disse børn har alle Hans Nielsen og Inger Holgersdatter som fadde
re. - Jens Christensen af Galtrup begraves 2. februar 1772, 52 år 
gammel; Maren Andersdatter bliver gift igen, vistnok 29. oktober 
1775 med Mads Thomsen eller Thomassen, der kommer fra Try Øster- 
gaard, men bor i huset Bjergene i Højstrup; i folketællingen 1787 
anføres Mads Thomassen og Maren Andersdatter som husbeboere, der 
nærer sig som de kan, henholdsvis 60 og 57 år gamle (Fkt. 1787, 
nr. 12). - Maren er altså åbenbart flyttet fra Galtrup efter den 
første mands død. -

De næste beboere i Galtrup er Kristen Pedersen og Kirsten 
Christensdatter, som i 1798 køber gården til selveje; de har mulig
vis siddet som fæstere 1787-1798. De køber af Jørgen og Severin 
Gleerup.

Den næste ejer er Peder Pedersen med hustru Maren Christens
datter, som køber på auktion 26. maj 1825, og som sælger til 
Christian Pedersen og Mette Marie Christensdatter, formentlig 9. 
december 1845. Christen Pedersen og Mette Marie Christensdatter 
sidder på Galtrup ved folketællingen 1850 (TT7), henholdsvis 56 og 
43 år gamle; Christen var født i Skæve Sogn, Mette Marie i Ugilt.

Christian Pedersen solgte 7. december 1853 til Christian An
dersen, som 6. april 1854 sælger til Christian Gotfred Jørgensen 
fra Krogens Mølle.



Christian Gotfred Jørgensen er født 18. marts 1827 på Fjeld- 
gaard ved Østervrå, og døde 24. november 1875 på Galtrup, 48 år 
gammel; han blev stanget ihjel af en tyr. - Han blev gift i 1854 
med Christine Outzen, født omkr. 1827 i Sønderjylland; hun døde af 
rygmarvsbetændelse på sygehus i Aalborg 22. april 1883 og blev be
gravet i Torslev. I ægteskabet var der tre børn:

1) Carl Georg Rudolph, født 9. december 1856, senere ejer 
af Galtrup.

2) Christian Arnold, født 9. maj 1858, senere ejer af Store 
Estrup i Hørby Sogn

3) Charlotte Nicoline Marie, født 15. december 1863; senere 
gift med A.C. Lange, Gydeje.

Christian Gotfred Jørgensen var en meget dygtig og driftig mand; 
jeg er blevet fortalt, at da han overtog gården, var besætningen 
på 7 køer, og meget af jorden lå som hede. Han tilkøbte St. Neder- 
gaard på 115 tdr. land, dyrkede heden op, drænede og merglede, hvil 
ket de store mergelgrave vidnede om; han anlagde en næsten lige vej 
hvad der blev kaldt en indkastet vej, d.v.s. en vej med grøfter på 
begge sider. Vejen findes stadig, men er noget smallere end oprin
deligt; den gik fra Sæby Landevej i nord ned forbi gården og i syd 
til vejen, der går fra Try Missionshus ned forbi St. Bjerget (Bjer
getsvej). Han anlagde tillige en 2-3 tdr. land stor have, nærmest 
en plantage, med græsplæner og gange og en stor stendysse, som sta
dig findes, og en stor køkkenhave, alt omgærdet af store kampestens 
diger.

Hans hustru Christine Jørgensen fik adkomst på gården 13. fe
bruar 1876, og drev så gården til sin død i 1883, da sønnen Georg 
Jørgensen overtog den. Arealet var da 300 tdr. land; hvor stor be
sætningen var vides ikke. Han begyndte nedturen med frasalg af 
jord (17. januar 1901 solgtes St. Nedergaard) og reduktionen af be
sætningen .

Jørgensen var formand for Dronninglund Herreds Landboforening 
fra dens oprettelse i 1912 og til foråret 1930. 1924-1926 var han
formand for Den konservative Forening i Sæby. 1915-1921 sad han i 
bestyrelsen for Østvendsyssel Andelssvineslagteri i Sæby.

Georg Jørgensen var gift med Thyra Vilhelmine, født Mortensen, 
født 29. juni 1867, død 26. februar 1953 i Sæby. Hun var 
lærerdatter fra Jerslev.

Der var to døtre i ægteskabet; en datterdatter, Else, var gift 
med fiskeeksportør I.P. Thomsen i Skagen.

Georg Jørgensen døde 8. juli 1930 i Sæby.
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Georg Jørgensen solgte Galtrup 12. august 1915 med avl og be
sætning til tre ejendomshandlere: Magnus Jensen, Hjelmkær, købmand 
Kragelund, Sæby, og Jens Chr. Jensen, Volstrup (kaldet "jordemoder- 
manden"). Prisen var 110.000 kr. De solgte så gården 9. marts 
1916 til præstegårdsforpagter Niels Johan Nielsen, kaldet "Fred
borg" fra Volstrup, for 83.500 kr, fuldstændig ribbet for alt løs
øre. Arealet var 154 tdr. land.

Niels Johan Nielsen overtog Galtrup 1. april 1916. Han var 
født på ejendommen Fredborg i Hørby Sogn 25. oktober 1872, søn af 
Jens Nielsen (født 1850 i Fredborg) og Ane Marie Nielsen (født 1840 
i Lund ved Hjørring).

Niels Johan Nielsen var, hvad vi kalder en selvhjulpen mand. 
Hans første plads var som hyrdedreng 12 år gammel i Volstrup Præste
gård, derefter som karl i forskellige pladser, november 1895 som 
kusk hos den berømte godsejer Johan Knudsen, Bangsbo, hvor han var 
i 6 år. 1902-03 var han på Grauballegård ved Silkeborg, og prøvede 
derefter forskellige ting, bl.a. som vognmand i Dybvad; så 2 år som 
gårdskarl hos købmand Waarst i Sæby; derefter slagtede han kreaturer 
og kørte rundt og solgte kødet i 2 år.

I marts 1909 forpagtede Niels Johan Nielsen Volstrup Præste
gård, der da var på 160 tdr. land. 1911 blev han gift med Magda 
Christense, datter af Kristine og Kristian Christensen, murer og 
landmand, Tamstrup Toft ved Thorshøj.

Min mor var en dygtig husmor og en god madmor for de mange 
folk, som igennem årene var i Præstegården og Galtrup, og en god mor 
for os børn; hun døde desværre alt for tidligt 2. juli 1931, kun 41 
år gammel.

I ægteskabet var der 5 børn:
1) Arne, født 9. januar 1912, senere ejer af Røntved, Flade S.
2) Aage, født 12. juli 1914, senere ejer af Vang Nørgaard.
3) Hedvig, født 15. juli 1921, gift med Bastholm Jensen, Man

der upgaard i Vrejlev
4) Frede, født 13. juli 1924, senere ejer af Galtrup.
5) Oda, født 13. juli 1924, gift m. Thomsen i Randers.

I Volstrup Præstegård begyndte så Niels Johan Nielsens virke som 
landmand. Han havde en vældig energi og virketrang, parret med dyg
tighed og et vist handelstalent. Her grundlagde han begyndelsen til 
sin gode besætning af heste og kreaturer.

1. april 1916 overtog han så Galtrup, medbringende besætning og 
alt løsøre; han drev gården i 34 år, til foråret 1950. Han gik i 
gang med stor virkelyst, med dræning og mergling og kalkning, bygge-

3
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de to arbejderboliger, hestestald, lade og svinehus. Besætningen 
blev meget forbedret, mange 1.- og ærespræmier blev bragt hjem på 
heste og kreaturer, måske også en enkelt nitter, ligesom der i åre
nes løb blev solgt en del tyrekalve til avl. Fra juni 1928 og til 
1934 ejede og drev han tillige Langbak, en gård ved Rørholt på 75 
tdr. land; derefter fra 14. september 1934 Røntved ved Frederiks
havn på 145 tdr. land, med Arne som bestyrer til efteråret 1939, da 
Arne overtog gården. - Han solgte så Galtrup i foråret 1950 til 
Frede, og ejede derefter sammen med Arnold Kristensen Højgaard ved 
Frederikshavn på 40 tdr. land i 1 år. Han ejede derefter Hejsel- 
holt ved Taars på 17 tdr. land, som han drev ved hjælp af en gift 
familie i 8 år, indtil 1960. Sine sidste år tilbragte han i et 
hus i Thorshøj, hvor han døde 23. april 1969, 97 år gammel.

Galtrup var ved overtagelsen 1916 på 154 tdr. land; der blev 
i tidens løb frasolgt 16 tdr. land og tilkøbt 2 tdr. land, således 
at da Frede overtog i 1950, var der 140 tdr. land.

Frede Fredborg Nielsen overtog Galtrup i april 1950; prisen 
var 168.000 kr med besætning og løsøre. Han blev i juni 1950 gift 
med Aase Møller, datter af Emilie og Harald Møller, uddeler i Thors
høj Brugsforening. I ægteskabet er der 3 børn:

1) Flemming Fredborg Nielsen, født 23. februar 1953; ingeniør 
i Aalborg

2) Finn Fredborg Nielsen, født 16. september 1955; medejer af 
Galtrup.

3) Birgitte Fredborg Nielsen, født 24. juli 1959; laborant i 
Aalborg.

Aase døde desværre alt for tidligt, den 21. maj 1967, 39 år gammel. 
Hun var en dygtig husmor og en god mor for deres børn.

Frede drev gården med interesse og dygtighed, med særlig inter
esse for hestene; men efterhånden som mekaniseringen skred frem, gik 
hestene ud; 1972 blev køerne solgt, og han fortsatte så med ungkrea
turer og svin, i dag udelukkende svin. Han har i tidens løb til
købt 2 ejendomme på 30 tdr. land og et stykke jord på 4 tdr. land, 
således at der i dag er 174 tdr. land til Galtrup. Frede har i den 
tid han har haft gården bygget kostald og 2 svinestalde.

Frede er meget interesseret i offentligt arbejde, og han er i 
de senere år blevet bistået i landbruget af Finn, som, da Frede blev 
gift med Aase Poulsen og flyttede til Dybvad, overtog halvdelen af 
Galtrup i 1984.

Frede har været i Sæby Byråd siden 1970, og været borgmester 
siden 1974; formand for DLG’s repræsentantskab; i tilsynsrådet for



Handelsbanken i Frederikshavn; var formand for "FOTA" i Stenhøj i 
8 år, og for Torslev Menighedsråd 1976-1980.

Peter Elmelund: GALTRUP - matr. 15a, 15d, 15c[ af Gydeje, Torslev 
Sogn, og matr. 33v, Mellemste Del, Torslev Sogn.

Galtrup blev efter 1844-matriklen sat i hartkorn til 4 tdr, 2 skp, 
0 fdk 2 1/4 alb, og gammelskatten var 41 rdl, 4 mk 2 sk.

Galtrup var fæstegård under Ormholt og købt til selveje i 1798 
af Christen Pedersen, der var gift med Kirsten Christensdatter. En 
senere ejer, Peder Pedersen, der var gift med Maren Christensdatter, 
købte gården ved auktion den 26. maj 1825. Den næste ejer er for
mentlig Christian Pedersen, der er gift med Mette Marie Christens
datter. Han er omtalt den 9. dec. 1845, og solgte den 7. dec. 1853 
til Christen Andersen, der den 6. april 1854 solgte til Christian 
Gotfred Jørgensen og flyttede til Østergaard i Røgelhede, jfr. 
21.12.1854.

Christian Gotfred Jørgensen købte den 18. sept. 1856 parcellen 
33b, og den 14. nov. 1863 købte han St. Nedergaard i Try. Han døde 
den 24. nov. 1875, og enken, Christine Jørgensen, f. Outzen, fik 
adkomst til gården den 3. feb. 1876. Efter at have solgt parcellen 
33d fra for 600 kr, solgte hun den 13. dec. 1883 til sønnen Georg 
Rudolph Jørgensen; salget omfattede også St. Nedergaard.

Georg Rudolph Jørgensen solgte den 14. april 1898 ca. 5 tdr. 
land til Christian Christensen, Råholt, for 1.000 kr. Det var af 
den nordlige del af ejendommen langs østre skel fra Sæby-Try lande
vejen, hvorefter der blev oprettet hvad de kaldte en kontinuations- 
kontrakt og ifølge denne solgte han yderligere 16 tdr. land til sam
me for 4.400 kr. Her medfulgte 4 køer som køberen skulle overtage 
til græsningstid. De 400 kr var for køerne. Den 20. sept. 1900 
blev der fredet 2 gravhøje på ejendommen,.

Georg Rudolf Jørgensen solgte St. Nedergaard den 17. jan. 1901, 
og den 1,2. aug. 1915 solgte han Galtrup til Christian Magnus Jensen, 
Sæby Mark, købm. Kragelund, Sæby, og husejer Jens Chr. Jensen, Vol- 
strup, for 110.000 kr, der den 9. marts 1916 solgte til præstegårds
forpagter Niels Johan Nielsen, Volstrup, uden avl og kobesætning for
83.500 kr; ejendomsskylden var 48.000 kr. På Galtrup findes noget 
så usædvanligt som et overdækket gødningshus.

Niels Johan Nielsen solgte den 21. april 1950 til sønnen Frede 
Fredborg Nielsen, der har købt jord til flere gange siden.

/



G ft L T R U P

matr,nr,15a mfl.G.T.
Galtrup blev eftèr 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 td. 

2 skp. o fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 41 rd. 4 mark 2 
sk.

Galtrup var fæstegård under Ormholt og købt til selveje i 
1798 af Christen Pedersen, der var gift med Kirsten Christens
datter. En senere ejer Peder Pedersen, der var gift med Maren 
Christensdatter købte gården ved aktion den 26 maj 1825. Den 
næste ejer er formentlig Christian Pedersen, der er gift med 
Mette fflarie Christensdatter. Han er omtalt den 9 decb.1845 og 

solgte den 7 decb.1853 til Christen Andersen, der den 6 april 
1854 solgte til Christian Gotfred Jørgensen og flyttede til Øs
tergård i Røgelhede jvnf.21.12.1854.

Christian Gotfred Jørgensen købte den 18 sept.1856 parcel
len 33b og den 14 novb.1863 købte han St.Nedergård i Try. Han 
døde den 24 novb.1875 og enken Christine Jørgensen f.Qutzen fik 
adkomst til gården den 3 febr.1876. Efter at havde solgt par
cellen 33d fra for 6oo kr« solgte hun den 13 decb.1883 til søn
nen Georg Rudolf Jørgensen,også St,Nedergård.

Georg Rudolf Jørgensen solgte den 14 april 1898 ca.5 tdl. 
til Christian Christensen, Råholt for looo kr. Det var af den 
nordlige del af ejendommen langs østre skel, fra Sæby-Try lande
vejen, hvorefter der blev oprettet hvad de kaldte en kontinua- 
tions-kontrakt og ifølge denne solgte han yderligere 16 tdl. til 
samme for 44oo kr. Her medfulgte 4 køer som køberen skulle over
tage til græsningstid. De 4oo kr. var for køerne. Den 2o sept. 
19oo blev der fredet 2 gravhøje på ejendommen.

Georg Rudolf Jørgensen solgte St,Nedergård den 17 januar 19ol 
og den 12 august 1915 solgte han Galtrup til Christian Magnus 
Jensen, Sæby mark, købm.Kraglund, Sæby og husejer Jens Chr.Jen
sen, Volstrup for llo.ooo kr., der den 9 marts 1916 solgte til 
præstegårdsforpagter Niels Johan Nielsen, Volstrup, uden avl og 
kobesætning for 83.5oo kr. Ejendomsskylden var 48.ooo kr. På Gal 
trup findes noget så usædvanlig som et overdækket gødningshus.

Niels Johan Nielsen solgte den 21 april 195o til sønnen Frede 
Fredborg Nielsen, der har købt jord til flere gange siden.



Klattrup Nymark 
matr.nr.2omfl.G.T.

Parcellen hørte til Klattrup omkring midten af forrige århun
dre. Efter Rasmus Chr.Pedersen, Klattrup var død, solgte enken 
Ane Larsdatter, eller Larsen parcellerne 2oa og lob til Jørgen 
Jensen Hald, Råholt den 2o novb.1879 £or 6000 kr., der den 26 
juni 189o mageskiftede med Poul Møller Jensen, Mellergård i Hug- 
drup, der den 2 okt.l89o købte parcellerne 11b 2o£ fra Lille Fugl
sang for 800 kr.

Poul Møller Jensen solgte den 17 sept.1914 til sønnen murer 
Christian Jensen, der den 13 novb.1948 solgte til Ejner Møller 
Jensen.

Volstedhus
matr.nr.2od 21b G.T.

Jens Jensen Rekt købte den 26 januar 1854 og solgte den 28 
novb.1864 til Chr.Jensen, der den 12 januar 1871 solgte til Mads 
Nielsen fra Svinhaven for 600 rd. Hans dødsbo solgte den 25 janu
ar 1894 ved aktion til tømrer Jacob Chr.Jacobsen fra Dorf for
2600 kr., der den 25 august 1896 solgte til Jens Chr.Andersen for 
4ooo kr., der den 19 juni 19o2 solgte til Søren Chr.Christensen 
for 5.150 kr. Der medfulgte 1 hoppe med føl, 3 køer, 2 grisepolte 
samt 7 høns og nogle avlsredskaber.

Thora Petrine Christensen solgte den 25 april 1942 til Sigrid 
Marie Christensen, der den 17 okt.1958 solgte til Holger Villy 
Christensen.



matr.nr.2og
Poul Møller Jensen, Nymark solgte parcellen, der var på 263o 

kvr.alen, til Jens Jørgen Olesen den 4 febr,19o4 for 2oo kr., der 
den 25 januar 19o6 solgte til Carl Peter Marinus Jensen, der den 
1 novb.19o6 solgte til Chr.Marinus Christensen a£ Hejselt mark 
for looo kr., hera£ var de 2o kr. £or løsøre(tørvene).

H ØG HOLT
matr.nr.21d m£l.

Lars Christian Sørensen overtog ejendommen den 11 januar 1855 
og mageskifter den 8 juli 1875 med Niels Christian Christensen, 
der har matr.nr. 21c 2oe. Niels Chr.Christensen købte jord til 
den 29 april 1886 og solgte den 4 decb,19o2 til Christian Peter 
Christiansen fra Mølgård mark for 96oo kr., der den 4 april 1918 
solgte til Jens Arthur Kanstrup, Råholt £or 29.000 kr., der den 
2 novb.1922 solgte til Martin Chr.Christensen fra Teglbakken for 
34.000 kr.»matr.nr.Ib Hejselt hører til gården. Gården blev vur
deret den 17 juli 1924, der var da 26| tønde land og en besæt
ning på 2 heste,lo køer, 8 ungkreaturer og 9 svin.

Martin Chr.Christensen solgte den 16 okt.1924 ca. 6 skp.land 
til Anders Chr.Andersen for 12oo kr., med hus beboet af arbejds
mand Peter Andersen og den 28 maj 1925 solgte han gården til 
Gotfred Jensen fra Nej sum for 36.000 kr.

Jens Erik Risgård Eriksen solgte den 19 august i960 til Vagner 
Helledie, der siden har købt jord til.
Navnet Høgholt tinglyst den 4.4.1.918-43
21d 37.2853 m2
Tryvej 177



Try Vestergård 
matr.nr.3 Try mfl.

Vestergård var oprindelig fæstegård under Hejselt og blev købt 
til selveje af Jens Christensen den 4 august 1836. Det var da en 
anselig gård med 4 td. 5 skp. 2 fjk. 1 3/4 alb. i hartkorn og en 
gi. skat på 54 rd. 26 sk. Den 9 febr.1854 købte han parcellen 5d 
til og den 7 januar 1858 yderligere parcellen 4b.

Jens Christensen deri stammede fra Bredmose i Hørby, var gift 
med Karen Nielsdatter. Deres datter Maren blev gift med en skole
lærer Sørensen i Helium, der senere flyttede til Ålborg. Det var 
ikke helt efter forældrenes smag og datteren blev gjordt tildels 
arvesløs, se 3.4.1879-14.

Jens Christensen solgte den 2o april 1882 til sønnen Christen 
Jensen for 4o.ooo kr. Han var gift med Ane Kirstine Marie Jensen 
f. Christensen, der døde den 22 august 1882.

Christen Jensen blev amtsrådsmedlem vistnok i 1892. Var senere 
folketingsmand i 2 perioder, indtil han i 19ol blev skubøet op i 
landstinget. Han døde den 13 juni 1916, 73 år gi. Hans eneste søn 
og arving Jens Jensen, Hatholt i Tårs overtog boet den 14 marts 
1918.

Jens Jensen, der var sognerådsformand i Tårs og senere amts
rådsmedlem, solgte den 28 april 1921 til sønnen Christen Jensen 
for 125.000 kr.

Chr.Jensen solgte den 8 novb.l96o til Jens Christensen, der 
har købt jord til siden.
Der blev den 13 sept,19oo fredet en gravhøj på gården jorder.

Lauqsiqhus
matr.nr.3b 5g 5v 6h Try

Chr.Andersen solgte den 6 juni 1962 til Anton Andersen, der

har købt jord til siden.
2

5g 4.0024 m
5v 3.2180 ”
6h 11.5643 ’’
3b 5585 "

Skarpholtvej 8



Lille Nedergård 
matr.nr.4 Try

LI.Nedergård blev så vidt det kan skønnes købt til selveje fra 
Hejselt i 1836 af Thomas Andersen. Han solgte den 5 juli 1855 til 
Morten Christian Christiansen, der den 23 novb.1876 solgte til 
Christian Peter Mortensen, der den 13 marts 1878 solgte til Lars 
Chr.Nielsen, der den 13 marts 1879 solgte til Thomas Chr.Jensen 
fra Kolbro i Tårs.

Thomas Chr.Jensen solgte den 29 okt.l9o3 til Anders Chr.Ander
sen for lo.5oo kr., der efter at havde solgt lidt jord fra, solgt 
til Valdemar Jensen, Vestermark den 9 okt.1913 for 23.ooo kr.

Valdemar Jensen solgte den 11 sept.1919 til Niels Peter Peder-s 
sen fra Sønderskov for 45.ooo kr.

Peter Søndergård, LI.Nedergård er omtalt 16.1o.l924-14o7 i for 
bindelse med missionshuset.

Niels Mikael Nielsen købte i 1934 og var der stadig i 1945, da 
2o tdl.

n

Tryvej 93 
matr.nr.4i Try

J.C.Nielsen solgte den 2o juni 1945 til Alfred Nielsen, der 
den 3 juli 1957 solgte til Harald Christensen, skidte att, til 
Hagbart Christensen mfl. den 15 sept.1959, der solgte til Inge
mann Jensen, skifteatt. til Dagmar Nielsen og 3 andre den 2 april 
1964, der samme dag solgte til Alfred Larsen, der den 14 juni 
1966 solgte til Børge Emil Thomsen, der den 13 decb.1968 solgte 
til Henry Horshauge.

Dalbækvej 5
matr.nr.3i 7d

Jens Peter Pedersen solgte den 28 novb.1952 til Frede Nielsen.

3i 17.6840 m2
7d 3.5920 ”

Har købt jord af statens jordlovsudvalg, nu
40.5266 m2



D A L B Æ K
matr.nr.3b 5b 6b

Hans Sørensen solgte den 21 marts 1867 til Johannes Pedersen, 
der døde den 6 decb.l87o og enken Ane Marie Pedersen fik adkomst 
den 2o april 1871. Hun solgte samme dag til Christian Christen
sen fra Try for 16oo rd., der den 19 sept.1872 solgte til Chr.Pe 
ter Pedersen, efter hvis død enken Else Marie Christiansen fik 
adkomst til ejendommen den 2 okt.l89o og gifter sig med ungkarl 
Niels Peter Jensen, der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst 
Else Marie Christiansen døde den 28 decb.1895. Niels Peter Jen

sen var sognefoged igennem mange år. Solgte i 1939 til Alfred 

Jensen 2.g.

2
3b 2.2100 m landbrugsministeriet solgte den 15.12.1964 til 
Arne Thellefsen, der den 21.lo.1972 solgte til Else Marie Kri
stensen« der den 21.4.1982 solgte til Lars-Kristensen,-deruden 
3.-8.1884- solgie til' Møller Nielsen og Susanne Langagergård Pe
dersen.

Vestermark
matr.nr.4e 5m 6f Try

Valdemar Jensen havde 4d som han den 29 juli 19o9 mageskiftede 
med sognefoged Niels Peter Jensen, ualbæk og fik matr.nr.5m 6f i 

stedet og købte samtidig parcellen 4e fra LI.Nedergård. Hans solg 
ten den 9 okt.1913 til forpagter Laurits Chr.Christensen, Nørgård 
for 16,000 kr. og købte derefter LI.Nedergård. Laurits Chr.Chri
stensen solgte den 8 maj 1919 en ubebygget parcel til Johannes 
Nielsen, Søndergård for 3ooo kr.

hører tilsyneladen under 7d Dalbækvej 5



Øster Damgren

matr.nr.3d mfl.Try

Niels Christian Christensen købte den 28 april I860, skødet 
tinglyst den 8 novb.s.å. Ejendommen var da kun sat i hartkorn 
til 1 fjk. 1 3/4 al. og gi.skatten var 55 sk. Han solgte den 16 
marts 1871 til Søren Christian Frederik Sørensen for 35o rd., .- 
der den 29 juni 1876 solgte til Chr.Ramlov, der den 18 novb.1897 
solgte til Laurits Chr.Nielsen for 26oo kr., der solgte til 
Niels Chr.Nielsen, der den 7 maj 19o8 solgte til Anton Gotfred 
Christensen, Hejselt mark, der den 1 sept«191o solgte til Carl 
Mølholt i Try for 34oo kr., der den 3 april 1913 solgte til Jens 
Christensen fra Nr.Damgren for 44oo kr., der den 16 april 1914 
købte parcellerne 25i og 25L, ca.2-? tdl. fra Gane for 15oo kr.

Frede D.Carlsen købte halvparten af gården den 4 juni 1964 og

Drmholtvej 21 0.Damgren

blev eneejer den 15 sept.1972.

3d 13.2586 2 m
25i 1.3630 n
lh 4.1936 " Ormholt

matr.nr.4c 2^ alb. gi.skat 26 sk. Christian Sørensen købte den 
8 januar 1863 og døde den 12 decb.1897, hvorefter enken Elica- 
beth Maximilliane Frenning(ved beskikket lavværge sognerådsmed
lem Jens Andreas Larsen, Sortkjær) solgte den 24 febr.1898 til 
smed Niels Christian Nielsen, Ø.Vrå, der den 6 okt.l9o4 købte 
parcellen 3c af Chr,Christiansen, Degnhuset for looo kr. og mage 
skifter den 21 decb,19o7 med skrædder Hans Christiansen, Grønsig 
hus, der den 14 juli 191o solgte til sønnen Bernhard Christian
sen, der den 22 januar 1914 købte parcellen lh fra Ormholt for 
2I00 kr.
N.B. Tidligere ejer af 4c Thomas Andersen og Chr.Larsen manglede 
tinglygt adkomst.
Nørre Damgren
matr.nr.3e 1-1^ 52 sk. Peter Thomsen købte den 19 juni 1859 og 
solgte den 11 juni 1872 til Niels Chr.Jensen for 3oo rd., der de 

4 april 1889 solgte til Niels Chr.Nielsen for 15oo kr.
Johannes Heilesen købte 1935 12-j tdl.



NØRGÅRD

matr.nr.5a Try

Nørgård blev efter 1944 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 1 
skp. o fjk. 1 3/4 alb. og gammel skatten var 11 rd. 51 sk.

Christen Andersen fra Tveden i Ørum blev den 22 juni 1849 
gift med enken Maren Jensdatter i Nørgård. Han fik vielsesattes
ten tinglyst som adkomst og solgte den 9 febr.1854 til Hans Per 
ter Clomann. I 1864 gik gården til tvangsaktion og her den 14 
novb.1864 købt af Christian Gotfred Jørgensen, Galtrup, der den 
2o decb.1866 solgte til Jens Christian Skaksen fra Hjallerup,der 
den 2o april 1871 solgte til Lars Olesen fra Serrislev for 14oo 
rd., der den 28 juni 1877 solgte til Niels Jensen, der den 11 
marts 188o mageskiftede med Christian Peter Jensen fra Sæsing, 
der den 2o marts 189o solgte til grd.Søren Chr.Pedersen fra Øste 
gård for 435o kr., der den 8 august 1895 solgte til sønnen Mari
nus Sørensen for 35oo kr., der den 8 okt.1896 solgte til smed 
Johannes Nielsen Horsens smedie for 6.000 kr.

Johannes Nielsen købte jord til den 27 febr,19o2 og mageskif
tede den 24 august 19o5 med Magnus Chr.Nielsen, Søndergård, der 
den 13 april 1916 solgte til Jens Alfred Christensen fra Try for 
I6.000 kr., der den 14 novb. 1918 ( ved sagfører C. Christensen, 
Hjørring) solgte til Niels Peter Nielsen Bang, Landlyst for 31. 
5oo kr., der medfulgte da 2 heste, 4 køer, 2 ungkreaturer, 6 
svin og 22 høns. Efter at den 19 maj 1921 at havde mageskiftet 
en parcel med Østergård, solgte Bang den 3o novb.1922 til Niels 
Oluf Olesen fra Agersted for 35.ooo kr., der i 1927 solgte til 

Søren Chr.Nielsen
Anton Andersen og Jens Christensen solgte den 18 sept.1972 

til Jens Jørgen Andersen. Ole Andersen 27.8.1984.

Tryvej 115



NØRKJÆR

matr.nr.5e mfl.Try

Niels Chr.Christensen, der var gift med Caroline Christensen 
købte den 5 juli 1855. Nørkjær blev sat i hartkorn til 1 skp. 1 
fjk. alb. og gammel skatten var 1 rd. 73 sk.

Niels Chr.Christensen solgte 17i okt.1889 til sønnen Christen 
Nielsen, hvis kone Johanne Cathrine Jensen døde den 17 maj 1895, 
Niels Chr.Nielsen(der formodes at være den samme som tidligere 
blev omtalt som Christen Nielsen) solgte den 25 april 1912 til 
Lars Chr.Larsen fra Tårs for 5.8oo kr., der den 6 august 1914 
solgte til Albertus Chr.Jensen, der den 8 febr.1917 solgte til 
Ole Jensen, hidtil Hejselt mark for 9.5oo kr. og købte derefter 
Fippenborg i Vankjær.

Ole Jensen solgte den 2o august 192o til Christian Møller 
Jensen for 14.ooo kr. Matr.nr.6e hørte da til ejendommen. Ad
komst for Lydia Jensen den 2o sept.1961, der solgte til Kaj 
Christen Nørkjær, der den 18 okt.1983 solgte til Ejner H.Nørkjær

5e 3.1521 m2
5k købt til 16.2.1899

Distriktjordemoderbolig: nu under Østergård
matr.nr.5c eller 5g

Christian Christensen solgte den 11 januar 1855 til Torslev 

og Skæve kommune i sameje , Solgte den 6 august 1896 til amts

kommunen for looo kr. 5i 23c. Hjørring amtsråd solgte den 23 ja
nuar 1919 til Christen Jensen for 4ooo kr., der forlængst havde

overtaget 
Aldersminde
matr.nr.5g 5

Jens Peter øbte den realet var
. Han solgte den 

ig for 8.000 kr.,
Ma'rinus Nielsen, Vrængmos



ØSTERGÅRD
matr.nr.6a mf1.,Try

Østergård, der efter den sidste matrikel fra 1844 blev sat i 
hartkorn til 1 td. 5 skp. 2 fjk. li alb. og med en gl.skat på 
15 rd.36 sk., var fæstegård under Hejselt og købt til selveje i 
1843 af Anders Jacobsen, der var gift med Ane Marie Eriksdatter. 
Han solgte den 13 januar 1853 til Willads Svenningsen, der var 
gift med Ane Marie Poulsdatter, der frastykker 6b 6c 6d den 11 
juli 1872, men købte samtidig parcellerne 5c 5h 23a 23b. 23a
var den ejendom der blev kaldt Bødkerhuset, eller Hjulhuset.

Willads Svenningsen solgte til sønnen Poul Willadsen,se 17.4. 
1873, der den 6 juli 1876 solgte til Thomas Chr.Pedersen, der den 
21 febr.1878 mageskiftede med Jens Nielsen, der den 26 maj 1887 
mageskiftede med Søren Christen Jensen fra Giinvad, der den 15 
juni 1893 solgte til bestyre på Torslev fattiggård Iver Jensen 
Iversen for 14.9oo kr.

Østergård blev stillet til tvangsaktion den 12 juli 1895 og 
her var Jens Peter Jensen, 0.Horshave(senere Højstrupgård) og 
Niels Jacobsen, Risager eneste bydende, de overdrog retten til 
skødet til Søren Madsen fra Gjødegård den 6 febr.1896 for 12. 
411 kr.34 øre. Der var da solgt 2 tdl. fra til amtskommunen. Den 
17 novb.1898 blev der afstået en parcel til en privatskole for 
5o år og den l^°sept,19oo blev der fredet 2 gravhøje.

Søren Madsen døde den 25 august 19o2, 44 år gl., enken Kirsten 
Marie Madsen,f.Jepsen sad tilbage med 9 umyndige børn. Hun fik 
fremskaffet en attest på at hun var en forstandig og huslig kvin
de og kunne hensidde i uskiftet bo. Hun fik adkomst til gården 
den 16 febr.l9o5 og solgte den 16 decb.1915 til sønnen Aksel Mad
sen for 36.000 kr. og købte der efter et hus i Thorshøj.

Aksel Madsen solgte den 11 okt. 1948 til Viggo Bang, der den 
19 okt.196o solgte til Christian Bang, der den 1 august 1963 solg
te til Arne Thomsen.
6a 25a 23a
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matr.nr.5f 6d Try

Hans Peter Jensen købte den 11 juli 1872 og solgte den 12 ja
nuar 1882 til svigersønnen Søren Peter Pedersen for 2ooo kr., der 
den 13 marts 19o2 solgte til Olav Peter Jensen fra Volsted for 
4ooo kr., der den 4 maj 19o5 solgte til Chr.Jensen for 4.5oo kr. 
og købte Holtet ved Thorshøj«

Chr.Jensen solgte den 5 august 19o9 til Christian Carl Laurits 
Andreas Pedersen for 5.9oo kr«, der den 14 marts 1918 solgte til 
Niels Chr.Jensen fra Thorshøj for 8.4oo kr. Ejendommen var da 

kaldet Tryhede.
Niels Chr.Jensen solgte den 11 sept.1919 til Jens Laurits Jen

sen, Ørslev mark for 11.2oo kr«, der den 12 novb.1925 solgte til 
Christian Peter Jensen fra Brønderslev for 12.ooo kr. Der medfulg 

te 3 køer og 2 kalve.

Aksel Chr.Nielsen solgte den 29.april 1966 til Jens Tekgo 
Christensen, der købte jord til i 1968.

Aldersminde
matr.nr.5g 5h Try

Hans Peter Jensen solgte parcellerne 5g 5h 6c til plejesønnen 
Valdemar Pedersen den 13 febr.1896, der den 7 januar 19o2 solgte 
parcellen 6c til Ole Jensen, Skovbak for 3oo kr. og den 13 marts 
samme år solgte han ejendommen til Søren Peter Pedersen for 5ooo 
kr., der den 31 marts 191o solgte til Jens Peter Poulsen, hidtil 
af Fuglsang,for 7.65o kr., arealet var loo.loo kvr.alen, der skul 
le svare til godt 7 tdl.

Jens Peter Poulsen solgte den 9 juli 1914 til Magnus Chr.Niel
sen fra Stensig for 8.000 kr«, der den 26 april 1917 solgte til 
Niels Marinus Nielsen, Vrængmose bkov for lo.7oo kr.



mellergârd

matr.nr.7a m£l.

Mellergârd blev efter den sidste matrikel fra 1844 sat i hart
korn til 2 td. 6 skp. o fjk. li alb. og gi.skatten var 24 rd.o7 dc 
Der er siden solgt jord fra flere gange og noget er købt til.

Enkemand og gårdmand Jens Jensen blev den 3 juli 1836 gift med 
Johanne Christensdatter, men han måtte havde været fæstegårdmand, 
for han fik først skøde pâ Mellergârd den 27 juli 1843 og solgte 
den 1 marts 1866 til sønnen Christian Jensen for 14oo rd. og gik 
på aftægt på gården, hvor han døde den 3o juni 187o.

Christian Jensen købte den 26 sept.1872 ejendommen Korshuset, 
matr.nr.15 for looo rd. og lagde til Mellergârd, som han den 27 
febr.1873 mageskiftede med Jens Andersen Brønnum, Annexgården i 
Hørby. Annexgården er stadig i slægtens eje.

Jens Andersen Brønnum solgte den 17 januar 1878 til Simon Pe
dersen fra Horslevmark i Hørby for 15.ooo kr., der den 16 febr. 
1882 solgte parcellerne matr.nr.7b 7c 15b 15c fra og den 3o juni 
1892 solgte han til Jens Chr,Pedersen, der den 18 juli 1895 mage
skiftede med Martin Peter Jensen, LI.Estrup i Hørby. Gården gik 
her efter til tvangsaktion og købt den 3 juni 1897 af forpagter 
på 0ttestrup,01e Chr.Jørgensen, der den 12 juni 1899 bytter med 
Niels Peter Pedersen, Sigen i Volstrup, der får skødet pâ Meller
gârd tinglyst den 23 maj 19ol og solgte den 23 april 19o3 til Ole 
Chr.Jensen.

Ole Chr.Jensen, der tog navnet Højbjerre, solgte den 5 okt.19- 
o5 små 17 tdl. 7d 15e fra for 2ooo kr. og den 25 april 19o7 solgte 
han parcellen 7f til mejeriet for 4oo kr. og den 8 decb,191o solg
te han parcellen 7p for 2612 kr.54 øre.

Ole Chr.Jensen Højbjerre,jvnf. 25.4.19o3, 25.6.19o8, solgte .« 
den 6 juni 1912 til Anton Chr.Jensen fra Lille Toftelund i Vol
strup for 22.000 kr. Højbjerre købte senere, efter at havde haft 
forskellige gårde for kortere tid, Snedkergården i Hørby.

Anton Chr.Jensen solgte den 16 april 1914 til Jens Jensen fra 
Dalbæk for 25.ooo kr. Jens Jensen havde sognefoged Niels Peter 
Jensen, Dalbæk(formentlig hans fader) som kurator. Jens Jensen 
solgte den 18 januar 197o til Frede Lahmann Jensen.



Landlyst
matr,nr.7p Try lag Hejselt

Karetmager Martin Jensen købte den 8 decb.l91o og solgte den 
5 august 1915 til Anders Nielsen Bang, Elsthave for 6.000 kr., 
der den 28 febr.1918 solgte til sønnen Niels Peter Nielsen Bang 
for 11.400 kr. Niel Bang købte Nørgård den 14 novb.1918 og den 
26 juni 1919 solgte han Landlyst til Magnus Chr.Nielsen for 14. 
ooo kr., der den 7 juni 1923 solgte til Anton Christensen.

Korshuse
matr.nr,7b 7c 15b 15c Try

Anders Peter Jensen købte den 16 febr.1882 og solgte den 16 
juli 1896 til Thomas Peter Thomsen for 5ooo kr,, der den 14 decb. 
1899 solgte til Niels Peter Pedersen for 45oo kr., der den 17 ja
nuar 19o6 solgte til Ole Chr.Christensen for 6.7oo kr.

30.9.1971 til Jens Madsen, der den 12.8. 
Nilsen, der den 16.12.1982 solgte til

Korsholt
matr.nr.7c 15c
J.Thomsen solgte den 7 decb.1945 til Svend Âge Jensen, der den
1 sept.1956 solgte til Carl Jensen, der den 15 august 196o solgte 
til Alfred Chr.Jensen, skifteretsadkomst til Carl Christian Jense 
og Arne Børge Bærbak, udlægsskøde til sidste.den 26 maj 1972, der 
den 7 august 1973 solgte til Svend Olsen, der den 23 okt.1974 
solgte til Søren A.Jensen.



Mejeriet Virkelyst 

matr.nr.7f 15g Try
Mejeriejer Chr.Christensen Li^gård, Dybvad, der også var ejer 

af Nandrup på Mors og skrev sig som godsejer, købte parcellerne 
matr.nr.7f 15g fra Mellergård den 25 april 19o7. Han bygger og 
låner i Sæby Bank i novb. samme år. Navnet Virkelyst omtalt 2 juT 
ni 19o8.(Ligård )

Chr.Litfgård, der nu var propritær til Stopballegård pr.Børkop, 
solgte den 27 okt.l91o til fhv.grd. Peter Jørgensen, LI.Ravens
bjerg for 28.375 kr. 7f 7k, der den 11 sept.1913 solgte til meje
riejer J.Håning, Dybvad for 24.ooo kr., der den 27 novb.1919 solg 
te til Viggo Håning, der den 12 novb.1925 solgte til mejeriejer 
S.S.Kjær, Esbjerg for 85.ooo kr. S.S.Kjær ejede også mejeriet 
Trekroner i Boller

Nis Hjerresen Have, Ove Andreasen Bach og Ove Overgård solgte 
den 6 okt«197o til Henning Vagn Christensen.



matr.nr.7d 15e

Landarbejder Valdemar Jensen købte parcellerne fra Meller
gård den 5 okt.l9o5, arealet var på ca. 16 3/4 tønde land, for 
2.000 kr. Skulle anvendes til statshusmandsbrug i overensstem
melse med lov nr, loi af 22 april 19o3, får et 3 % statslån, der 
er afdragsfrit indtil 2.prioriteten til statslånefonden er ind
friet, derefter 4 % 
se 3i 

matr.nr.7h 7i 7L 15g 15i 15k Try

Jens Laurits Jensen købte den 24 juni 19o9 og solgte den lo 
juni 192o til Christen Pedersen for 865o kr.

7h 15p Anton Sofus Jensen solgte den 24.1.1947 til Margrethe Chri 
stansen, der den 17.2.1949 solgte til Jens Vangsted , der den 9.
4. samme år solgte til Dagmar Grønbæk Holm, der den 26.lo.1962 
solgte til Margrethe Dahl Nielsen, der den 11.5.1966 solgte til 
Martinus Mølholt.

7h 885 m2
15g 22o "
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Søndergård 
matr.nr.8 Try mfl.

Søndergård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 
7 skp. 2 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 25 rd. 23 sk. Par
cellen 2d af Hejselt hørte til på et tidligt tidspunkt.

Søndergård var fæstegård under Hejselt og blev købt til selv
eje af Niels Madsen den 19 decb.1845, skødet tinglyst den 15 ja
nuar 1846. Jagtretten forebeholdte Pape, Hejselt sig.

Niels Madsen, der var gift med Maren Christensdatter, solgte 
den 9 januar 1873 til dattersønnen Christian Peter Pedersen og 
gik på aftægt på gården.

Christian Peter Pedersen solgte den 13.1.1876 parcellen 8b til 
detailist Poul Jensen til forening med Benskovhus og den 2o novb. 
1884 købte han matr.nr. 16 fra LI.Ødegård for 3ooo kr. Chr.Peter 
Pedersen, der var gift med Oline Pedersen, solgte den 13 august 
1896 til sønnen Niels Peter Pedersen for 15.285 kr. og gik på af
tægt, men samtidig(27 august 1896) solgte han en eng og hedepar
cel matr.nr.8c til Andreas Larsen, Donskovhus for 1125 kr. og 
parcellen 8d til Andreas Peter Christensen, Donskov for lloo kr.

Niels Peter Pedersen solgte den 1 juni 1897 halvparten af går
den, der bestod af 8a 16 17b Try og 2a af Hejselt, til Magnus Chr 
Nielsen fra Nejsum, der den 3o novb.1899 købte Niels Peter Peder
sens halvpart for lo.ooo kr.

Magnus Chr.Nielsen mageskiftede den 24 august 19o5 med Johan
nes Nielsen, Nørgård, der den 7 marts 19o7 solgte parcellen 8f 
til købmandsbutik for 4oo kr. Det drejede sig om 2 skp. land.

Johannes Nielsen solgte den lo.2.191o parcellen 8g til Julius 
Frederiksen for lloo kr. og den 8 maj 1919 købte han de ubebygge
de parceller 5p 6g 4m fra Try Vestergård for 3ooo kr.

Johannes Nielsen solgte den 17 marts 1927 til sønnen Helmer 
Nielsen og det er formentlig ham der den 9 august 1962 solgte til 
Frode Peter Larsen.

8a 12.8346 m
4m 1.7260 n

5p 1.944o H

6g 339o t!

16a 4.2699 H

17b 1.1293 f!

2a H. 4268 ÎÎ



Købmand
matr.nr.8f 8n Try

Købmand Mads Christensen Lie, Hjørring købte parcellen 8f fra 
Søndergård den 7 marts 19o7 for 4oo kr., 2 skp. land. Han solgte 
den 6 febr.l9o8 til kommis Otto Christian Emil Madsen for 7.ooo 
kr., der den 12 maj 1921 købte parcellen 8n fra Søndergård for 
looo kr.

O

Robert Reese solgte den 2 decb.1946 til Ejnar Johannes Bornholt

........... ............—-- ------------------------------------------------------------------------------------——c 

matr.nr,8m 8o
Chr.Peter Søndergård døde den 28 decb.1923, 69 år gi. Enken 01 

line Mettine Søndergård,f.Jensen fik adkomst til de ubebygede par 
celler den 12 marts 1925 og solgte jflamme dag til Christian Niel-. 
sen, Graverhus for 5oo kr.

matr.nr.8i
skilsmisse lo sept,1925-1431

C



Skøde og Aftæqtskontrakt.
Underskrevne Hans Christiansen sælger, skøder og til fuldkommen 
ejendom overdrager herved til mine børn:

husejer Bernhart Christiansen, Damgren, og
Anna Jeppesen, født Christiansen, København

i lige sameje;.den mig tilhørende ejendom matr.nr.8i Try, Torslev 
sogn, uden hartkorn, og er under overdragelsen indbefattet de ejen
dommen påstående bygninger med mur- og naglefaste genstande, derun
der kakkelovne, komfur og grubekedel og øvrige rette tilbehør.
Overtagelsen sker samtidig hermed og ejendommen henligger fremtidig 
for købernes regning og risiko i enhver henseende i ildsvådetilfælde 
med regres til assuransen. Alle fremtidige forfaldne skatter og af
gifter udredes af køberne.
Købesummen er fastsat til 12oo kr., der er berigtiget på aftalt må
de, nemlig ved at køberne forpligter sig til at indrømme mig neden
nævnte bopælsret m.v.
Omkostninger ved skøde og pantebrev bæres af køberne.
Vi underskrevne købere tiltræder foranstående skøde og forpligter os 
herved til at indrømme, ligesom vi herved indrømmer Hans Christian
sen nedennævnte aftægtsrettigheder.

Vi indrømmer Hans Christiansen, sålænge han lever, fri og uhindret 
bopæl og benyttelse af hele den overdragne ejendom, således at han 
har ret til for livstid at bebo og benytte ejendommen som hidtil. 
Til sikkerhed for denne'bopælsret, hvis årlige værdi ansættes til 
12o kr., altså kapitalværdi 12oo kr.og for skadesløs opfyldelse 
af vore forpligtelser i så henseende, giver vi herved Hans Christi
ansen første prioritets og panteret i den overdragne ejendom matr. 
nr.8i Try, Torslev sogn, med bygninger og øvrige rette tilbehør og 
det pantsattes forsikringssummer.
Nærværende dokument vil derfor tillige være at tinglæse som pante
brev for bopælsretten, og pantebrevet kan således kun udslettes af 
pantebogen mod forevisning af dødsattest for Hans Christiansen.

Try den 16'februar 1925.
Hans Christiansen Bernhart Christiansen

Til vitterlighed om tydelig oplæsning og om underskrifter:
Niels Nielsen A.Andersen

Foranstående og pantebrev tiltrædes, idet dokumentes bestemmelser 
anderkendes af mig.

København den 18'februarr 1925.
Anna Jeppesen, født Christiansen, Øhlinlægersgade 13

Tinglyst 26.2.1925-2555



Skrædder Hans Christian Christiansen, døde den 2 marts 1925 og bør
nene Bernhart Christiansen, Damgren og Anna Jeppesen, født Chris
tiansen, København, solgte den 4 maj 1925 ejendommen matr.nr.8i Try, 
til arbejdsmand Johan Frederik Dietz, Hugdrup for 25oo kr.
Der skulde først optages et kreditforeningslån, og skødet blev først 
udstedt den 18 august, tinglyst 27 august 1925, Papirene var skrevet 
af sagfører Carl Rømer, Sæby, og Anna Jeppesen underskrev i Køben
havn. Alt synes at være i bedste orden, men en nidkær retsskriver 
var af en anden mening, og skødet kom tilbage med følgende anmærk
ning :
På ejendommen, hæfter aftægtskontrakt til Hans Christiansen. Det er 
ikke for retsskriveren godtgjordt, at Anna Jeppesen, der er født 
Christiansen og gift Jeppesen, kan bortskøde ejendommen.
Med hensyn til kreditforeningslånet blev panteretten præjudiceret 
af aftægtskontrakten og mulig mangel på debitors adkomst på den 
pantsatte ejendom.
Det kan ikke nægtes,at sagfører Rømer havde sløset lidt, for han vid
ste udmærket, at børnene ikke kunde sælge ejendommen, uden fremvis
ning af faderens dødsattest. Denne blev hurtigt fremskaffet og lød:

Dødsattest.

Kirkebogen for Torslev sogn udviser, at enkemand, skrædder Hans Chri- 
stain Christiansen af Try i Torslev sogn, Dronninglund Herred, er
afgået ved dødem den 2 
7 marts 1925.

marts 1925 og begravet på Torslev Kirkegård

Torslev-Lendum pastorat 27.8.1925, 
H.G.S,Jensen

Under henvisning til vedlagte 
af pantebogen.

dødsattest begæres aftægten udslettet

Sæby den 9 sept. 1925
For vedkommende: Rømer

Om Anna Jeppesen, født Christiansen havde ret til at sælge ejendom
men, da hun var gift, skal forståes på den måde, at var der fælles
eje, skulde mande medunderskrive dokumenterne. Men sagen var at hun 
var blevet skildt fra sin mand, men. det skulde der tilsyneladen en 
masse dokumenter til for at bevise, se 19.9.1925-1431. Det giver os 
til gengæld en del kendskab til datiden retsforhold, i en tid hvor 
det var vanskeligt at blioe skildt, men let at adoptere et barn.
Anna, hvis fulde navn var Anna Elmine Christine Christiansen, var 
som ung rejst til Københaun, hvor hun traf en ung typograf Thomas 
Christian Emil Jeppesen. Parret blev gift, og visse ting tyder på, 
at det var et inklinationsparti, for børn fik parret ingen af. Un
der et ophold i Norge havde parret adopteret et barn, der var født 
den 9 okt. 19o9, og som de gav navnet Carla Jeppesen, men fik ikke 
nogen adoptionsbevilling, så dommeren vilde som vi skal se, kun gå 
med til at kalde barnet et plejebarn. Her er skildsmisse dokumenter
ne ordret:



Udskrif 
af

Københavns Overpræsidiums Forhandlingsprotokol 
forr Separations- og Skilsmissesager.

Aar 1912 den 7 oktober foretoges: Separationssag S.3. Wr.l478/1ŒQ.2
Ægtefællerne mødte og var enige om at begære separation på følgende 
vilkår :
1. Formuefællesskabet hæves
2. Hustruen beholder boet som sin. ejendom
3. Der er ikke børn i ægteskabet, men ægtefællerne har et plejebarn, 

Carla Jeppesen, født 9'oktober 19o9, som hustruen skal beholde 
under sin myndighed og forsorg

4. Til hustruens underhold betaler manden fra l'd.m. at regne et bi
drag af 15 kr. månedlig, sålænge hun llever ugift, i tiHfælde af, 
at hustruen efter opnået skilsmisse måtte indgå nyt ægteskab, 
skal bidraget overføres på plejebarnet og erlægges med 15 kr. må
nedlig, indtil barnet fylder 18 år

Med hensyn til, at det i andragendet hedder, at ægtefolkene har adop
teret det ommeldte barn., forklarede de, at de under deres ophold i 
Norge har antaget sig det nævnte barn som deres eget, men at de ikke 
er i besiddelse af nogen adoptionsbevilling.
Manden1 er født den 28 marts 1885 i Ålborg.

Københavns Overpræsidium.

Overpræsidenten i København.
Gør vitterligt : At da Ane Almine Christine Jeppesen, født Christian
sen for mig har andraget, at hun ej længere kan leve i fælling med 
sin mand, Typograf Thomas Christian Emil Jeppesen, og desårsag har 
anholdt om tilladelse til at leve adskildt fra ham i henseende til 
bord og seng, så har jeg, efter at bestemmelserne i forordningerne 
af 18'oktober 1811 og 3o 'april 1824 § 18 ere opfyldte, i overens
stemmelse med forordningen af 23'maj 18oo § 5 bevilget, at bemeldte 
ægtefolk må leve separerede fra hinanden på dfe vilkår, der indehol
des i omstående udskrift.

Den bidragspligtige ægtefælles opmærksomhed geniedes på, at han i 
henhold til § lo i lov nr, 131 af 27'maj 18o8 er pligtig til, når 
forfaldent bidrag skyldes, at gøre anmeldelse om flytning, og flytter 
han til en anden kommune, skal anmeldelsen gøres såvel på det sted, 
hvorfra han flytter, som på det sted, hvortil han flytter. Anmel
delsen gøres i København til magistratens 3die afdeling, i købste
der og handelspladser til politiet og på landet til sognefogden.
Undlader vedkommende at gøre anmeldelse, eller afgiver han urigtig 
anmeldelse, straffes han med bøder fra lo til loo kr. Har han til
sigtet at unddrage sig bidragspligten anvendes dog, forsåvidt ikke 
højere straf er forskyldt, fængsel på sædvanlig fangekost eller 
tvangsarbejde indtil 2 måneder.
Det bemærkes derhos i overensstemmelse med det Kongelige Danske Kan
cellis skrivelse af 13zaugust 1813, at denne separationsbevilling 
ikke hjemler ægtefællernes ret til at indgå et andet ægteskab.

Til bekræftelse under hånd ot| segl.
København, den 23'oktober 1912.

(underskrift)
L.S.



Herefter skete der intet i sagen i lo år, men så fandt Emil Jeppe
sen, der nu var bleuen repræsentant, sig en kæreste, søgte og fik 
kongelig tilladelse til at gifte sig med hende, ved følgende:
Bevilling til ophævelse af ægteskabet mellem repræsentant Thomas 
Christian. Emil Jeppesen og Ane filmine Christine, født Christiansen.

Vi CHRISTIAN den Tiende
Gøre vitterligt :
Repræsentant Thomas Christian Emil Jeppesen af København, der i 
henhold til vedlagte bevilling af 23 oktober 1912 lever separeret i 
henseende til bord og seng fra sin hustru Ane Hlmine Christine, født 
Christiansen, har for Os allerunderdanigst andraget at den uover
ensstemmelse i.deres tankemåde, som bevirkede deres separation, end
nu vedvarer, og at de derfor ikke kunne leve lykkeligt sammen«
Da disse ægtefolk have levet separerede i 3 år og ikke, uagtet de 
bud, som indeholdes i forordningen af 18'oktober 1811, såvelsom den 
allerhøjeste resolution af 22zjanuar 1796, ere opfyldte, ere at for
må til at leve sammen, så bevilge Vi efter hans derom indgivne an
søgning hermed allernådigst, at ægteskabet mellem nævnte ægtefæller 
må være fuldstændigt ophævet på de for separationen fastsatte vilkår
Det skal derhos være manden tilladt uanset bestemmelsen i Danske Lov 
3-16-8 at indgå nyt ægteskab med Magda Thomasine Madsen, hvorimod 
denne Vor allerhøjeste bevilling ikke hjemler hustruen ret til at 
indgå nyt ægteskab.

Givet i København, den 3o november 1922.
Under Vort kongelige segl. 

(L.S. )



ELSTHAVE

matr.nr.9a mfl. Try

Elsthauge, som gården oprindelig blev kaldt, blev efter 1844 
matrikelen sat i hartkorn til 3 td. 1 skp, 2 fjk« 2 alb. og gam
mel skatten var 16 rd. 43 sk. Desuden hørte parcellen 5 Hejselt 
med 1 fjk. 11/4 alb. til ejendommen.

Den 19 novb.1839 blev den 48 år gi. gårdmand og ungkarl Chri

sten Christensen giÇt med den 25 år yngre Karen Marie Poulsdat- 
ter fra Gydeje. Efter hans død fik enken adkomst til gården den 
27 mars 1873 og solgte den 22 juli 188o til sønnen Christen<Chri 
stensen for 7ooo kr.+ aftægt. Der blev oplyst at faderen havde 
købt gården for 47o rd«, men hvornår er usikkert.

Christen Christensen solgte den 31 maj 1883 til Christen Jen
sen, der synes at havde købt noget til den 12.2.1885. Han mage
skiftede den 122 januar 19o5 med Anders Nielsen Bang, Hejseit 
mark, der den 25 juni 1915 solgte til 2 sønner Niels Peter hliel- 
sen Bang og Chr.Nielsen Bang for 4o.ooo kr. Niels Peter Nielsen 
Bang solgte den 16 august 1917 sin anpart til broderen for 25. 
5oo kr., der samtidig købte en parcel af samme for(tandlyst ) 4. 

2oo kr.
Efter Chr. Bangs død kom gården ved skifte til sønnen Viggo 

Bang den 19 okt.l96o



Elsthaugehus
matr.nr.9b

Lars Jensen købte den 12 januar I860. Ejendommen var efter 
udstykningen fra Elsthave sat i hartkorb til 1 skp. 2 fjk. 2 
alb. og gammel skatten var 1 rd. 06 sk. Lars Jensen solgte den 
5 juli 1866 til Holger Jensen for 3oo rd., der den 14 okt. 1869 
solgte til smed Niels Juul Pedersen for 7oo rd., der den 1 au
gust 1877 solgte til smed Christen Møller, der den 16 april 1885 
solgte til smed Lars Pedersen, der den 29 novb,19o6 mageskifter 
med Peter Chr.Larsen, Høholt i Jerslev sogn, der den lo sept. 
19o8 solgte til Christian Nielsen fra Nørkjær, der den 15 marts 
1917 købte parcellerne lak lal fra Hejselt sammen med Chr.Jen
sen, ^egnhuset for lloo kr. Peter Chr.Larsen købte derefter El

mely matr.nr. 17L mell«

^ge H.Pedersen solgte den 28 febr.1969 til Evald Marius. Jensen. 
9b ' 8«374o m^
med flere nr.

Tryvej 81

9b

13.4.1882-15 smed Møller har 1 hest, 4 køer,4 får, blæsebælg, 
1 ambolt, 1 skruestikke, 5 hamre, 2 skruesnitter

9c smedemester Jens Chr.Sørensen solgte den 6 juni 1912 til sten
hugger Niels Madsen fra Vrå Skovhus for 127o kr.



STORE NEDERGÅRD 
matr.nr,loa i Try mfl.

Store Nedergård, der efter den sidste matrikel fra 1844 blev 
sat i hartkorn til 2 td. 3 skp. 2 fjk. 2i alb. og med en gi.skat 
på 35 rd.84 sk., var fæstegård under Knudseje og købt til selv
eje af Hans Peter Clomann, formentlig i 1843. Han var fra Slesvig 
og solgte tilsyneladen til Niels Hør, formentlig omkring I860, mei 
jeg har ikke set noget skøde vedr. denne handel. Gården gik til 
tvangsaktion den 14 novb.1863 og her overtaget af C.T.Henriksen, 
Knudseje, der den 15 juni 1866 solgte til Christian Gotfred Jør
gensen, Galtrup for 12oo rd., der den 9 april 1868 solgte parcel
len loe fra for 9oo rd.(Skovbakken).

St.Nedergård hørte nu til Galtrup igennem mange år, efter Chr. 
Gotfred Jørgensens død blev den overtaget af sønnen Georg Rudolf 
Jørgensen den 13 decb.1883. Der efter at havde solgt en del jord 
fra, solgte til Christoffer Pedersen den 17 januar 19ol, der den 
13 august 19o3 solgte til Christen Jørgensen fra Bredmose i Len
dum sogn for 15.ooo kr. og overtog der efter sin kones hjem V. 
Horshave og tog senere navnet Horshauge.

Christen Jørgensen solgte den 4 april 19o7 til Johannes Nielse 
der den 6 febr,19o8 mageskiftede med Chr.Casper Simon Pedersen, 
Holtet i Skæve, der den 7 marts 1912 solgte til Valdemar Jensen, 
Hejselt mark for 26.000 kr. og overtog der efter sin fødegård 
Horslevmark i Hørby sogn.

Valdemar Jensen havde flere tillidshverv, bla. kasserer i Tor
slev sogneråd fra 1929 til 1933. Han solgte den 24 sept.1946 til 
Frimodt Møller Jensen. Folmer v.Jensen 27.11.1984
loa 26.5372 m2
lof I.6080 •• 
Skarpholtvej 15



Skovbakken 
matr.nr.loe mfl. Try

Christen Jensen købte ejendommen matr.nr.loe, der i hartkorn 
blev sat til 2-Ot1/4 og gl.skatten var 3 rd. 65 sk., den 9 april 
1868. Han fik den 2 august 1894 afl. kongelig bevilling til at 
betale 5 % rente af et lån.

Christen Jensen solgte den 14 januar 1897 til sønnen Ole Chr. 
Jensen for 7.ooo kr«, der den 16 april 19o3 solgte til Søren Jen
sen Iversen for 6«3oo kr., der den 1 marts 19o6 købte parceller
ne lov lox fra St.Nedergård for 5oo kr. Det drjede sig om ca. 2 
tønder land. Søren Iversen købte Stensig den 21.1.1926.

Ejner Bornholt, Ole M.Nielsen mfl. solgte den 2 marts 1976 til 
Lene Pedersen og Birger Pedersen. Lene Pedersen blev eneejer i 
1981

2

loe 5.1oo5 m
lov 385o ”
lox 8235 ”

2? 6.9548 "

Stensig
matr.nr.loe

Henriksen, Knudseje solgte den 27 novb.1866 til Christian Got
fred Jørgensen, Galtrup for 3oo rd. Ejendommen var sat i hartkorn 
til 3 skp. 1 fjk. 2 1/4 alb. og gl.skatten var 4 rd. 38 sk.

Georg Rudolf Jørgensen, Galtrup solgte den 16 august 19oo til 
Lars Kristiansen, Mølholt for 22oo kr., der den 15 juli 19o9 solg 
te til bestyre Jens Skougård Larsen, Try Vestergård for 5ooo kr., 
der den 26 juni 1913 mageskiftede med Magnus Chr.Nielsen, LI.Øde
gård, der den 26 juni 1915 solgte til Lars Chr.Larsen, Try for 
7.000 kr.

Lars Chr.Larsen solgte den 11 april 1918 til Christen Ramlov 
fra Nejsum for 11.25o kr., der den 17 sept.1925, skødet tinglyst 

den 21 januar 1926, solgte til Søren Iversen, Skovbakken for 12. 
5oo kr.

Aksel Chr.Nielsen solgte den 29 april 196o til Jens Chr.Knud-

Ÿ o

sen.
2

loc 3.o54Q<.m 
3c



Graverhus 
matr.nr.lob mfl.Try

Graverhus var fæsteejendom under Knudseje og bestod af foruden 
matr,nr.lob, 15b Gydeje-Tamstrup, der i hartkorn stod til 2 1/4 
alb. og 22 sk. i gi.skat, for lob var tallene ? alb. 32 sk.

Efter den ifæsteboende husmand Niels Mortensen var død den 
3 april 1874, solgte C.T.Henriksen, Knudseje den 13 maj 1875 til 

u
Christian Gotfred Jørgensen, Galtrup, efter hvis død enken Chri
stine Jørgensen f. Outzen solgte til Jens Chr.Frandsen den 18 de
cember 1885, der den 26 juni 189o solgte til bødker Christian 
Nielsen for 285o kr., der den 9 febr.1899 købte parcellerne loin 
lo£ fra St.Nedergård for 2ooo kr.

Christian Nielsen solgte den 12 marts 1925 til Helmer Niel
sen fra Søndergård for 2o.ooo kr., der den 14 maj samme år solg
te til Jens Chr.Sørensen fra Tårs for 22.5oo kr., en rød hest og 
ildebrændselet tilhørte den tidligere ejer og fulgte ikke med. 
En tørveparcel matr.nr.27 i Vangkjær blev solgt til Chr.Nielsen 

i Try for 8oo kr. Parcellerne 8m 8o_ blev købt til den 12 marts 
1925 for 5oo kr.

Christen Holm Pedersen solgte den 11 decb.1968 til Harald 
Møller, adkomst for Emilie Møller den lo januar 1978, der s.d. 

solgte til Frede Nielsen, Galtrup, der den 3o.lo.1984 solgte 

parten til sønnen Finn Fredborg Nielsen.



Langsighus
matr.nr.lod Try

Jens Thomsen købte ejendommen den 5 novb.1896. Han døde den 5 
marts 19o4, 45 år gi. og enken Johanne Kirstine Thomsen f.Chri-'., 
stensen fik adkomst den 7 april 19o4. Hun mageskiftede den 8 juni 
19o5 med Jens Peter Jensen, Rosendal mark, der den 13 novb,1919 
solgte til cementstøber Carl Martinus Jensen fra Horshave for 17. 
ooo kr«

Carl Martinus Jensen solgte den 22 januar 192o til Alfred Pe
dersen fra Hørby for 17.5oo kr. Hvorefter ejendommen gik til 
tvangsaktion den 6 marts 1923 og her overtaget af Niels Peter Lar 
sen, Bjergene, der overdrog retten til skødet til Chr.Alfred Chri 
stensen fra Ormholt for 14.5oo kr.



SKA R P H 0 L T 

matr.nr.il Try

Skarpholt blev efèer 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 skp 
3 fjk. -j alb. og gammel skatten var 3 rd. 6 sk.

Christen Pedersen, der ikke havde tinglyst adkomst til ejen
dommen, solgte den 12 marts 1817 til Kirsten Christensdatter, 
men herefter bliver ejerforholdet noget usikkert. Niels Christia 
Larsen beboede ejendommen omkring midten af forrige årdundre, 
men var vist ikke ejer« Det første faste holdepunkt jeg kender 
er da Hans Pedersen den 1 marts 1866 solgte til sønnen Peder 
Chr.Hansen, V.Iskov for 2oo rd.

Peder Chr.Hansen solgte den 13 april 1871 til pigen Christine 
Jensen for 25o rd., der bortlejer gården til Simon Poulsen og 
solgte den 13 januar 1876 til Ole Christian Sørensen, der den 
15 decb.1892 mageskifter med Jens Chr.Madsen, der den 2 marts 
1899 købte 5 tdl. matr.nr.log fra St.Nedergård for looo kr.

Jens Chr.Madsen solgte den 3 marts 1921 til Emanuels Christen 
sen fra Tårs for 12.5oo kr., der den 28 april 1921 solgte til 
Niels Chr.Andersen fra Dybvad for 13.3oo kr.

Aksel Jacobsen solgte den 22 marts 1973 til Mogens Østergård. 
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11a 7.15o3 m^
log 2.8113 ’’

8 Hejselt

Skarpholthus:

matr.nr.llb Jens Peter Jensen købte den 9 okt.1924 for 4oo kr

matr.nr.il


Råholt 
matr.nr.12 Try mfl.

Råholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 skp. 2 
fjk. 1 1/4 alb. og gammel skatten var 3 rd. 16 sk. Hertil kom ... * 
parcellen matr.nr.7 Hejselt.

Peder Jensen, der var gift med Karen Jeppesdatter havde ejen
dommen før midten af forrige århundre. Han solgte den 17 decb. 
1863 til Pouls Chr. Christensen, der den 19 april 1894 solgte til 
sønnen Christen, eller Christian Christensen, der den 14 april 
1898 købte 21 tønder land fra Galtrup for 5,4oo kr.. Der medfulg
te 4 køer til en samlet pris på 4oo kr. og den 26 januar 1899 køb 
te han parcellerne loh loi lok lor los lov fra St.Nedergård. Ud
læg 3o.6.19o4-68 se løsøre. Ejendommen var nu på ca.38 tdl.

Chr.Christensen mageskiftede den 21 decb,19o5 med smed Niels 
Chr.Nielsen, Ø.éamgren, se løsøre 1 juli 19o9. Niels Chr.Nielsen 

solgte den 3o novb.1911 til murer Peter Thorvald Weinrik fra Thors 
højfor 13.000 kr., der den 8 juni 1915 solgte til August Christen 
sen for 15.ooo kr.

August Christensen solgte den lo juli 1919 til Hans Chr.Jensen 
fra Aså for 31.25o kr., der den 11 decb.1924 solgte til Hans Mor
tensen fra Træholt for 36.ooo kr.

Arne Burholt købte i 1933 og solgte den 22 maj 1947 til Jens 
Christian Bruun, efter hvis død enken Kathrine Bruun fik adkomst 
til gården den 5 april 1977 og solgte til Egon Hejselt Bruun.

Råholt hede, matr.nr.12b, Jens Peter Jensen utinglyst adkomst 
den 24 juli 1924



STORE ØDEGÅRD 
matr.nr.13 Try m£l.

St.Ødegård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 skp. 
2 fjk. o alb. og matr.nr.9 Hejselt der hørte til ejendommen, var' 
sat til 2 fjk. 2^ alb. og den samlede gammel skat var 1 rd. 69 sk

Jens Chr.Christensen, der var gift med Kirsten Marie Christens
datter, købte 7 St. Ødegård den 5 juli 1838 og solgte den 9 januar 
1979, skødet tinglyst den 18 novb., til svigersønnen Frederik Lar
sen og gik på aftægt.

Frederik Larsen solgte den 3 okt.1918 til svigersønnen Simon 
Christian Simonsen for 24.ooo kr. Der medfulgte en besætning på 
2 heste, 4 malkekøer og 5 ungkreaturer. Køberen er pligtig til at 
affinde sig med sælgerens karl, således at der ikke fra denne stå 
les krav til sælgeren om løn og kostpenge, skreven den 2o juni 
1918. Det blev oplyst at en tidligere ejerinde Kirstine Christens
datter havde manglet tinglyst adkomst. Frederik Larsen købte der 
efter et hus i Thorshøj.

Efter Simon Christian Simonsens død kom gården ved skifteatteät 
til enken Kristine Simonsen den 8 juni 1955, der den 8 sept.1972 
solgte til sønnen Jens Konstantin Simonsen.

Bjergetsvej 2o

Thor Henriksen og Johanne Nielsdatter var der i 1819 og solgte 
til Jens Chr.Christensen og købte der efter Straden.

se aft. og børn 9.1.1879-56



DEGNHUSET 
matr.nr.14 Try mfl.

Degnhuset blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp. 
o fjk. alb. og gammel skatten var 6 rd. 25 sk.

Christen Madsen, der var gift med Cathrine Andersdatter ejede 
ejendommen før midten af forrige århundre. Han solgte den 16 juli, 
skødet tinglyst den 26 okt.s.å. til skolelærer i Try, P.Overgård, 
der den lo okt.1863 solgte til Chr.Christensen, Ormholt mølle, ef
ter hvis død enken Ana Johanne Bonderup fik adkomst til ejendommen 
den 3 marts 187o og solgte s.d. til Christen Christensen fra Sø- 
holt for 2ooo rd., der den 9 juli 1874 solgte til Lars Peter Jen
sen fra Jerslev for 23oo rd., der den 29 juni 1876 solgte til pen
sioneret lærer Niels C.Hauerslev fra Sønder Saltum for 6.000 kr.

Lærer Hauerslevs datter var gift med Jens Peter Andersen, Nr. 
Volsted, men hun døde kort tid efter og Hauerslev solgte den 22 
decb.1877 til Mathias Jensen, der fik skødet tinglyst den 19 marts 
1879. Han solgte den 1 juli I880 til Ellen Marie Sørensen og fl^fe 
tede til Srd.Harrislev.

Ellen Marie Sørensen solgte den 4 august I880, skødet tinglyst 
den 11 januar 1884, til Jørgen Chr.Sørensen, der den 21 febr.l9ol 
solgte murer Chr.Christensen, Benskovhus for 6.000 kr., der den 
9 okt.1902 solgte til Jens Chr.Hansen, der den 2 juli 19o3 solgte 
til Chr.Peter Christiansen fra Hørby for 7.5oo kr., der den 6 okt, 
19o4 solgte parcellen 3c til Øster Damgren for looo kr.

Chr.Peter Christiansen mageskifte den 28 juni 19o6 med Jens 
Jensen, Karupgård, der med det samme solgte til Martin Christen
sen, Galtrup mark for 7.5oo kr., der den 7 sept.1911 solgte til 
cementstøber Christian Jensen for lo.5oo kr.

C.Bruun solgte den 4 juni 1948 til Tage Skårup Andreasen. 
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Korshuset
matr.nr.15
Korshuset blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 skp. 2 
fjk. 3/4 alb.
Peder Chr.Christensen solgte den 17 december 1855 til Peder Chri
stian Frandsen for 9oo rd. Efter Frandsens død fik enken Johanne 
Marie Nielsen adkomst til ejendommen den 19 juli 1871 og solgte 
dagen efter til Jens Olesen fra Tyrrestrup for 975 rd.
Jens Olesen, der var søn af afdøde greb. Ole Christensen, Tyrrestrup, 
havde sognefoged Jens Larsen, Damsgård i Understed som kurator.
Han solgte den 26 sept. 1872 til Christian Jensem, Mellergârd i 
Try for looo rd.



Ødeqårdshus« eller Bærbak
matr.nr.15d mfl.
Carl Christian Jensen købte den 7 november 1861, men købte jord 
til den 7 januar 18o4 og igen den 28 januar 19o9. Han skænkede 
og.bortgiver den 13 august 1914 ejendommen som særeje til pleje
datteren Elise Margrethe Carlsen, der er gift med Christian Chri
stiansen. Jensen, men som for flere år siden har forladt hende.
Elise Margrethe Carlsen solgte den 27 april 1944 til Alfred Chri
stian Jensen, der den 15 august 196o solgte til Carl Christian Jen
sen, der den lo febr. 1972 solgte til Alfred Skoven og Thomas Ni
elsen.



Donskovve.i 6
matr.nr.16b

Niels Chr.Jacobsen købte den 13 marts I860. Ejendommen var sat i 
hartkornr til 2 skp. 2 fjk. 11/4 alb. og gammel skatten var 2 rd. 
67 sk. Arealet: 2,174o m .

Niels Chr.Jacobsen mageskiftede den 2o februar 1868 med Jens Jacob 
Madsen, der den 4 febr. 1869 solgte til Lars Christensen, hidtil 
Højen i Skæve sogn. Lars Christensen og hustruen Christine Amalie 
Christensen, født Mikkelsen, oprettede den 17 marts 1879, tinglyst 
22 decb. 1892-3, følgende kedelige testamente:

Testamente.
Vi underskrevne ægtefolk Lars Christensen og hustru Christine Ama
lie Christensen, født Mikkelsen, af Try i Torslev sogn, der ikke 
have eller have haft andre livsarvinger end en datter, som for fle
re år siden er bortrejst til Amerika og må antages at være, da vi 
intet fra hende har hørt, bestemmer ved dette testamente herved som 
vor sidste villie:

Ls.
Når en af os ved døden afgår og der ikke er livsarvinger skal den 
længstlevende af os være den førsteafdødes eneste arving og som 
sådan overtage det hele bo, være sig faste ejendomme, fortiden den 
os tilhørende ejendom matr.nr.16b i Try, Torslev sogn, løsøre, ude
stående fordringer, rede penge, intet i nogen måde undtaget, uden 
at være forpligtet til at udrede noget til den førsteafdødes inte- 
statarvinger«

2^

Vil den længstlevende indlade sig i nyt ægteskab, da er den heller 
ikke pligtig til at skifte med eller udrede noget til den første
afdødes intestatarvinger, og

3.
Døer den længstlevende i ugift stand og uden at have oprettet no
gen disposition om, hvorledes boet skal deles, hvortil den er be
rettiget, da bliver dette at dele i 2 lige dele mellem begges ar
vinger efter loven, således at hele arven betragtes som falden ved 
den længstlevendes død.
Ved dette testamente bestemmer jeg Lars Christensen derhos, at så
fremt jeg dør førend min ovennævte hustru og der skulde være livs
arvinger efter mig, da tillægger jeg hende den samme ret til at for
blive hensiddende i uskiftet bo, som der efter loven tilkommer mig, 
hvis jeg bliver den længstlevende.
Af hensyn til forbrug af stemplet papir ansættes boet fortiden til 
værdi 4ooo kroner.

Til bekræftelse med vore underskrifter i overværelse af Notarius 
publicus, p.t. Sæby den 17 marts 1879.

Lars Christensen Christine Amalie Mikkelsen



Indført i Dronninglund Herreds skifteprotokol folio 459.

Idet bemærkes, at min mand Lars Christensen af Try i Torslev sogn 
afgik ved døden den 15 april 1892 og at hans og mit fællesbarn 
Emilie Larsen endnu lever og opholder sig i San Francisko i nord- 
amerika, så at jeg Christine Amalie Christensen, født Mikkelsen, 
hensidder i uskiftet bo efter ham i henhold til foranstående testa
mente, begærer jeg dette tinglyst som adkomst for mig på den.p ham 
ifølge skøde af 3o januar 1869, tinglæst 4 februar s.å. tilhørende 
ejendom matr.nr.16b i Try, Torslev sogn, skyldsat for hartkorn 2 skp. 
2 fjk. 1 1/4 alb. og gammel skat 2 rd. 67 sk. med kirke, korn.og 
kvægtiende. Ejendommen skal holdes bebygget. Sidste købesum BobT'kr.

p.t. Sæby den 2o december 1892.
Kristine Amalie Christensen

m. f • p •
Til vitterlighed:

P.Helium Jørgen Hald

Kristine Amalie Christensen solgte den 24 juni 1892, skødet tinglæst 
22 december s.å. til Niels Peter Petersen, der den 29 januar 19o3 
solgte til Søren Chr.Jensen Iversen for 43oo kr., der den 2 april 
s.å. solgte til Christian Marinus Jensen for 41oo kr., der den 9 ja
nuar 19o8 solgte til Peder Chr.Poulsen for 5425 kr. Besætningen 
bestod af 1 hest, 3 køer, 1 kalv og 3 svin.
Niels Chr.Madsen og Joan Madsen købte den 19 juni 1978.



Bakken 
matr.nr«17a mfl.Try

Der var oprindelig 2 ejendomme i Try bakker der blev kaldt 
Bakken og som blev samlet efter midten af forrige århundre, men 
der er bleven solgt jord fra og købt jord til flere gange.

Den 29 okt.1836 døde gård-og enkemand i Try Bakken, 82 år gi.
og den 23 decb. s.å. købte Christen Pedersen gården og den 27 
juli 1843 købte han noget til. Efter hans død fik enken Inger 
Marie Larsdatter adkomst til gården den 12 august 1852.

Hvor når de 2 Bakken gårde matr.nr.17 og 18 er samlet er 
usikkert, men den 21 marts 1878 fik enken Karen Marie Andersen 
adkomst til begge. Hun solgte den 11 januar 1883 parcellen 17b 
til Chr.Peter Pedersen, Søndergård for looo kr. jvnf.11.1.1883- 
87.

Karen Marie Andersen solgte den 23 febr.1888 til svigersøn
nen Frederik Sørensen og ved samme lejlighed blev parcellerne 
17d 18c lagt til Donskov, som hun også ejede.

Frederik Sørensen døde den 18 okt.l9o7 og enken Inger Marie 
Sørensen f.Christensen fik adkomst til ejendommen den 1 sept.
191o. Hun solgte den 2o.12.1917 parcellen 4b til Nedergård for 
13oo kr.

Inger Marie Sørensen døde den lo febr.1926. 9 børn arvede 
gården, som de den 3 juni 1926 overdrog til deres søster og med
arving frk. Mine Sørensen for 2o.ooo kr. *

Lars Hansen solgte den 6 juli 1954 til Egon Pedersen, der 
har købt jord til flere gange.

17a 8.5110 m
3ø 1.55oo îf

7v 2.1550 ÎÎ

2oc 7.5000 H

loh 1.o58o



Bakkens hus
matr.nr.17c

Christian Peter Jensen købte den 18 marts 1886 og solgte den
13 august 1896 til Lars Peter Pedersen, der den 28 sept.1899 
solgte til enke Josefine Martine Marie Christensen for 155o kr., 
der den 9 januar 19o2 solgte til Christian Jensen for 17oo kr., 
der den 6 april 19o5 solgte til smed Jens Chr.Sørensen for 185o 
kr. se værktøj. også 23.8.19o6-34

Jens Chr.Sørensen solgte den 26 sept,19o7 til Christen Niel
sen Nørkjær for 2ooo kr., der den 4 novb.l9o9 solgte til Niels 
Chr,Jensen, der den 18 april 1918 solgte til Chr.Nielsen Nørkjær, 
Eltshavehus for 36oo kr.

Matr.nr.18b 21b

Anders Pedersen dødsbo solgte huset ved aktion den 8 januar 
1885 og her købte enkekone Ane Johanne Larsen af Dighuset det og 
solgte straks efter til Anders Christian Larsen, Ødegård.

17e smedeværktøj 6.4.19o5-15



LILLE ØDEGÅRD
matr.nr.19a mfl.Try

LI.Ødegård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 7 skp. 
o fjk.-J alb. og gl.skatten var 7 rd. sk. Der er siden købt jord 
til og solgt jord fra flere gange.

Søren Christensen, der var gift med Karen Christensdatter køb
te ejendommen i 1846 og solgte den 22 juli 1852 til Hans Chr.Sørea 
sen, Fuglsang, der den 11 juni 1857 købte ejendommen der havde 
matr.nr.16a og lagde til LI.Ødegård. Han solgte den 25 april 1867 
til Søren Thomsen fra Taunsig for 145o rd.

Søren Thomsen døde den 17 decb.1881 og enken Ane Johanne Lar- 
fik adkomst til gården den 21 decb.1882. Hun solgte den 5 juli 
1883 til Jens Laurits Jensen for 16.ooo kr., men handlen blev ik
ke til noget og den 2o novb.1884 solgte hun? til Hans Chr.Larsen, 
Dighuset for 86oo kr., til forening med dennes ejendom matr.nr. 23 
mfl. Try, men det var ikke hele ejendommen, matr.nr.16 solgte hun 
til Chr.Peter Pedersen, Søndergård. Ane Johanne Larsen giftede sig 
der efter med ungkarl Marinus Pedersen, Vandsted.

Hans Chr.Larsen lagde her efter Dighuset til LI.Ødegård, der 
nu bestod af matr.nr.19 2o 23b Try og 3 og 12 af Hejselt. Efter 
Hans Chr.Larsens død fik enken Ane Marie Andersen adkomst til 
ejendommen den 23 juni 1892 og efter at havde skifte med ægtepar
rets 7 børn, gifter hun sig med Poul Møller Jensen, Nymark, der 
får vielsesattesten tinglyst som adkomst og solgte med det samme 
til Jens Chr.Jensen fra Neder Vestergård i Skibtved i Understed 
for 12.200 kr., der den 12 sept.l9ol købte parcellen lp, Hejselt 
mark for 275o og lagde til LI.Ødegård, men solgte noget fra den 
27 febr.I^o2 til Johannes Nielsen, Try Nørgård for 1775 kr.

Jens Chr.Jensen mageskiftede den 13 okt,19o4 med husejer Jør
gen Thomsen, St.Ørtoft, der den 11 marts 19o9 mageskifter med 
Magnus Chr.Nielsen, Tranholm. Værdien af LI,Ødegård var sat til 
17.200 kr.

Magnus Chr.Nielsen solgte den 16 marts 1911 parcellerne 22b 
23b og en trekant af matr.nr.2o til Niels Peter Pedersen for 5. 
5oo kr. og mageskifter den 26 juni 1913 med Jens Stougård Larsen, 
Try, der straks solgte 5 tdl. til Niels Peter Pedersen for 2ooo 
kr. og solgte den 14 okt.1915 til Magnus Chr.Nielsen, Try for 
19.000 kr. og købte der efter Srd.Volsted.



Magnus Chr.Nielsen solgte den 11 okt.1917 til sønnen Niels 
Nielsen for 17.ooo kr., der den 8 £ebr.l923 solgte til Valdemar 
Jacobsen £ra Nygård i Hørby £or 26.ooo kr., der den 22 sept.i960 
solgte til sønnen Villy Jacobsen, der købte mere jord til og i 
1982 gik ejendommen til tvangsaktion og den 14 marts 1983 købt 
a£ Kurt Nielsen.

Diqhuset

matr.nr.2o Try
Dighuset blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 skp. 

2 fjk. 1 alb. Uden gi.skat. Desuden hørte matr.nr.12 Hejselt til 
e jendommen.

Chr.Christensen købte den 14 marts 1861 og solgte den 28 april 
187o til flans Chr.Larsen for 9oo rd., der den 11 juli 1872 købte 

parcellen matr.nr.23b Try og den 2o novb.1884 købte han LI. Øde
gård for 8.600 kr. og de 2 ejendommen har været forenet siden.

lYlatr.nr.2ob mfl.

Magnus Chr.Nielsen, LI.Ødegård solgte den 16 marts 1911 par
cellerne 22b 23b og en trekant af giatr.nr,2o til Niels Peter Pe
dersen for 5.5oo kr., der den 26 juni 1913 købte yderligere 5 tdl 
fra LI.Ødegård og solgte den 11 sept.1919 til Laurits Andreas An
dersen, V.Fjeldgård for 27.ooo kr.



Donskov 
matr.nr.21 mfl.Try

Donskov var fæsteejendom under Knudseje og fra den 1 januar 
1839 bortfæstede Jørgen Gleerup, Knudseje til Peder Andersen 
„ det mig tilhørende hus, som hans fader Anders Nielsen sidst be
boede og fradøde Betingelserne var at fæsteren foruden at beta 
le de kongelige skatter og 1 rigsbankdaler i sølv i landgilde, 
skulle gøre een dags arbejde på Knudseje, eller andet sted i Skæ-

l

Ifølge sædvane og loven, skulle ejendommen inden indfæstningen 
vurderes og taxeres, se afl. 4 maj 1876. Vurderingen blev foreta
get den 28 august 1839 af sognefogderne Anders Larsen, Røgelhede 
og Hans Chr.Hansen, Stagsted og overværet af følgende vidner, 
Jens Bakke, Christen Fuglsang, Christen Estrup og Jens Frederik 
Christensen.

Våningshuset,der vehder ;fest-vest, består af 6 fag, 19 alen 
lang og 8 1/4 alen bred i øster ende og lo alen bred i vester en
de, udskud på den nordre side og 3 fag på den sønder side. Ind
retningen fra øster ende, 2 fag til en stue med 3 vinduer i een 
karm, 2 fag til en stue som har 4 vinduer i tvende karme og med 
fast bænk, en med 3 fag og loft af furfjæld, udskud norden for 
huset. 2 rum er indrettet til gang og kammer, de øvrige 2 fag er 
indrettet til køkken, bryggers, skorsten og bageovn, samt et kam
mer i sønder side med 4 vinduer i 2 karme, med bly. Opført af 
blandingstømret bindingsværk og klinede vægge og stråtag. Den nød 
vendige reperation skulle kunne udføres for 3 rd. 1 sk.

Et hus norden for det første, består af 5 gulve og 2 ud-sk<±d, 
26^ alen lang, 9 alen bred, udskud på begge sider, opført af bian 
dings tømret bindingsværk, med klinede vægge og ståtag med lyng 
iblandet, indrettet til lade og tærskelo, resten til kostald og 
fåresti, forsynet med luger og døre med beslag. Trænger til repe- 
ratin for 1 rd. Der blev overleveret 1 høle med drag, 1 spade, 1 
greb og en skovl.

Peder Andersen, der også var smed, købte ejendommen korn- og 
kvægtiende den 7 sept.l84o, men efter hans død solgte enken Jo
hanne Larsdatter dette igen den 17 decb.1874 for 15 rd.

Henriksen, Knudseje solgte den 18 marts 1875, skødet lyst den 
13 januar 1876, til Jackarius Andersen, der den 12 januar 1882 
solgte til Anders Pedersen fra Jerslev, der den 11 januar 1883 
solgte til enken Karen Marie Andersen, Bakken, der den 23 febr. 

1888 solgte til sønnen Anders Christensen, der også fik parceller 

ne 17d og 18c med fra Bakken.



Anders Peter Christensen købte tilsyneladen en eng fra Knuds- 
eje den 1 sept.1892 for 22oo kr. og den 27 august 1896 købte han 
parcellen 8d fra Søndergård for 11oo kr. og den 3o juli 19o4 køb
te han parcellen matr.nr.1 Try af Chr.Hartmann, Ulstrup(23.1.19o2

Anders Christensen døde den 28 novb,19^o. Ved privat skifte J : 
fik enken Martine Christensen Donskov adkomst til gården 3 august 
19^2 og overdrog samme dag ved skifte udlægsskøde gården til bør

nene, grd. Martin Chr.Donskov med ægtefælle Hertha, f. Andersen 
mejerist Johannes Donskov, Brørup, med ægtefælle Kathrine,f.Jag^b 
installetør Alfred Peter Donskov, Brædstrup,m.ægtefælle Karen, f. 
Nielsen og frk. Karoline Marie Donskov.

Martin Chr.Donskov blev tilsyneladen eneejer den 29 okt.l93o 
og solgte den 26 okt.1964 til Peter Donskov.
Donskovvej 19



Grønsi q

matr.nr.22 Try
Grønsig blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 skp. 

2 fjk. 2 3/4 alb.
Jens Pedersen, der var gift med Ane Marie Jensdatter havde 

ejendommen før midten af forrige århundre. Han solgte den 12 okt. 
1865 til Niels Christoffer Christensen, efter hvis død enken Ka
ren Marie Sørensdatter den lo juli 189o solgte til Jens Christian 
Christensen fra Hejselt mark for 13oo kr. Der medfulgte 1 ko, 2 
får, 7 høns og 2 gæs.

Jens Christian Christensen solgte til skrædder Hans Christian
sen, der den 24 januar 19o7 mageskiftede med Chr.Christiansen,0. 
bamgren.

Ib Andersen købte den 3 juni 1976 og solgte den 21 sept.1982 
til Villy Jensen, derefter tvangsaktion og her købt af Sonja Niel 
sen. Skødet tinglyst den 15 febr.1984

Bødkerhuset, eller Hjulhuset
matr.nr.23 Try

Bødkerhuset blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 
skp. 3 fjk. 2 1/4 alb. Matr.nr.5c hørte til på et tidligt tids
punkt og her var hartkornstalllene 5-3-1.

Christian Christensen, der var gigt med Johanne ^arie Niels
datter,købte den 23 decb.1847 og solgte den 11 juli 1872 til 
Østergård for 2ooo rd.

Try skole
matr.nr.2 og 24 Try

Sognerådet solgte den 4 decb.l9o2 til P.Marinus Jørgensen for 
5.5oo kr. Matr.nr.2 stod i hartkorn til 2 1/4 :alb. og matr.nr.24 
til 1/4 alb.

2a nu under loe, 2b stadig



H E J S E L T1
matr.nr.la

Hejselt, der igennen tiderne er blevet kaldt Hovedgården Hejselt, 
blev aldrig en skattefri hovedgård, dertil skulde der 2oo tønder 
bønderfæstegods, der tilmed skulde ligge inden for en afstand af 
2 mil fra hovedgården. Hejselts fæstegods kom ikke til at over
stige 87 td. hartkorn.
Hejselt er nævnt allerede i 1435, men synes ikke at havde været en 
gård af nogen større betydning og nogen ejer dertil kendes ikke 
før 1589, da Mogens Andersen, der var af Vognsen af Stenshede slæg
ten. Han døde i 1613, men hans enke, Karen Mikkelsdatter Hvas bo
ede stadig på gården i 1621, som hendes sønner, Anders Mogensen 
og kaptajn Mogens Mogensen arvede, men sidstnævnte havde pantsat 
halvdelen af gården til fru Margrethe Rosenkrantz til Hundslund 
Kloster(nu Dronninglund), der i 1621 fik pantet udleveret til 
brug, vist med Mogens Mogensen som forpagter.
En anden af Mogens Andersens sønner, Peder Mogensen .var skriver og 
gårdfoged på Hundslund Kloster og fik i 163o livsbrev på Hejselt 
af fru Margrethe, som i 1622 havde overtaget gården som ejendom, 
for en mindre afgift for sig og hustruen Gertrud Clausdatter, som 
i 1652 var enke. Deres søn Anders Pedersen drev derefter Hejselt 
og døde der før 1668, hans enke af ukendt navn, blev gift anden 
gang med Niels Mortensen Kjærulf, var i 1668 forpagter på Hejselt, 
men ved nyt ægteskab erhvervede han Ormholt, hvortil han flyttede 
og en søn af første ægteskab, Anders Nielsen Kjærulf var forpagter 
på Hejselt indtil 17o7.
Det foranstående viser, at Hejselt ikke var beboet af ejerne i man
ge år, men. af dem drevne med forpagtere. Efter Margrethe Rosen- 
krantz'død i 1635, er gården formentlig overtaget af sønnen Lau
rids Lindenov. til Oregård og døtrene, Birgitte Lindenov, gift med 
rigsråden Otte Christensen Skeel til Hammelmose m.m., og Sophie 
Lindenov, der var gift 2'gang med rigsråden Henrik Rantzau til 
Sköneweide.
Laurids Lindenovs enke fru Anne Jørgensdatter Friis synes at have 
administreret godset, men efter hendes død i 1657må Hejselt være 
kommet til at tilhøre Henrik Rantzau, idet hans hustru arvede den 
barnløse broders part.
Ved vor første matrikel fra 1662 betegnes Hejselt som en stor bonde
gård, på hvis bindingsværks stuelænge der var tegltag, og efter den 
såkaldte landmåler matrikel fra 1688 blev gården sat i hartkorn til 
17.41 td. og med 81.8 tønder land under plov.
Ved Sophie Lindenovs død i 1666 kom hovedparcellen af Hejselt til 
at tilhøre hendes broderdatter Ide Lindenov til Vrå. enke efter 
rentemester Sten Beck til Forslev. Hun døde i 1674, hvorefter dat
teren Kirsten Beck, der var gift med Fr.Rodsten til Lengsholm m.m. 
arvede denne lod og tillige synes at have erhvervet en anden arve
part, som igennem ovennævnte Birgitte Lindenovs datter Ida Skeel, 
gift med Fr.Rantzau til Krapperup var kommet til deres datter Bir
gitte Rantzau, der var gift med Corfitz Trolle til Sandholt og 
Stensgård, som i 1677 rejset krav på en del af Hejselts tilliggende.

Efter Kirsten Becks død i 1719 bragte datteren Ide Rödsten gård og 
gods til sin mand, stiftamtmand i Alborg, Jørgen Bille til Elling- 
gård, der tjøde i 1736. Deres datter Christine giftede sig med Schack 



Vietinghof greve Hoick, som i 174o solgte gården med 17-j td. hart
korn og 83 td. fæstegods til Lars Christensen Broerholt, der tog 
pphold på gården, og efter hans død i 175o, giftede enken» Johanne 
Rafn sig i 1752 med landvæsenskommissær Niels Pedersen» Ifversen 
Fra Burholt, der ligeledes boede på Hejselt, og solgte i 1787 ved 
auktion,gården med ialt llo td. hartkorn, til Severin Benzon v. 
Deden’ fra Kongstedlund, hvis hustru Christiane Charlotte Paulsen 
døde 1E1811, otj- i 1815 folgte han til. Niels Iversen Me jlingifor 
33.000 rd. -
Niiels Iversen Mejling var opvokset på gården Haven i Hørby sogn, søn 
af Christian Mejling og dennes hustru Ane Hegelund Iversen. Han> var 
gift med Elisabeth Marie, født Wadum. Han solgte i 1822 til gods
ejer Laurids Gleerup, Dybvadgård for 8ooo rd. sølv, og købte der
efter Alborggård, hvor han døde den 14 november 1828.
Laurids Gleerup solgte straks videre til godsejer Peder Thøgersen 
Lassen, Rødsiet, der den 25 juni 1843, skødet tinglyst 2o juli s.å. 
solgte til forpagteren på Voergård, exam.jur. Hans Christian Pape 
for 35.000 rd. sedler.
Hans Chr.Pape var født den 22 november 18o7 på Qustrup, og gift med 
Louise Høffding, der var født i 18o7, datter af Stiftfysikus Høff- 
ding i Ribe.
Pape gik straks igang med at frasælge fæstegodset, der hovedsagelig 
lå i Torslev sogn. Han beholdte jagtretten på det frasolgte fæste
gods, og selv om det formentlig er uden betydning for Hejselt idag, 
står bemærkningen om, at jagtretten er forbeholdt en tidligere ejer, 
stadig uuslettet på visse ejendomme.
Hans Chr.Pape beholdte forpagtningen på Voergård og drev Hejselt 
med forvalter. Han var medlem af den grundlovgivende forsamling i 
1848, blev siden ridder af Dannebrog. Fra foråret 1861 forpagtede 
han gården ’'Sødal'* i Rødding i Viborg Amt, og boede der.

Statskassen overtog "Sødal'* i I860 og Papes forpagtningskontrakt med 
Indenrigsministeriet var dateret 19 juni 1861. Den 25 februar 1862 
lånte Pape 3ooo rd. af propritær Jacob Andreas Weimann, Dahl i Tor
slev Sogn, der som sikkerhed fik l'prioritets panteret i Papes ind
bo, der var beroende på Sødal og denne underpant blev tinglyst ved 
Fjends og Nørlyng Herredsret nævnte dato, men efter forpagtningens 
ophør, og Pape flyttede til Hejselt, blev pantet tinglyst ved Dron
ninglund Herredsret den 28 juni 1866, og vi får herved lejlighed 
til at se hvordaot ét herskabshjem'så udi 1862:

a. i det blå gæstekammer
1 dobbelt, poleret himmelseng med omhæng og

2 sæt sengeklæder loo rd.
1 vaskebord med vaskevandstøj m.m. 5 -
2 stole 5 -
1 spejl 2 -

b. det gule gæstekammer
1 enkelt palisander sengested med sengeklæder 4o rd.
1 servante, poleret, med vasketøj eet. 8 -
2 stole 5 -
1 spejl 5 -
1 kommode 8 -
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blå
fjedersofa og 12 mahognistole med fint betræk 9o
mahogni skatol med opsats 8o
mahogni skrivebord 3o
mahogni rundt davanbord 36
mahogni spillebord 24
mahogni små runde borde lo
palisander lænestole 3o
rørstole 8
par lamper 12
ægte sølvpletterede armstager 4o
gulvtæppe og gardiner 2o
stor jern kakkelovn 6o

rd.

d. i pulterkammeret
lædderkofferter, nogle forgyldte gardin
stænger, med videre
store mahognispejle med konsoller

5o 
Bo

rd.

e. i det store gæstekammer
polerede birketræs, enkelte sengesteder 
med sengeklæder
palisander seng med sengeklæder 
poleret birketræssofa med 6 stole 
spejl
servante med vasketøj eet.
kommode
dobbelt fast skab, indeholder flere komplet
te sæt dækketøjer, fine lagener og øvrigt 
linned, værdi

8o
3o
4o
lo

5
8

rd.

7oo

f, i gangen
fast skab hvori porcellainsvare, præsentati
onsbakker, brødbakker, flaske og glasbakker loo rd

g. i dagligstuen

sofa med lo stole 
rørstole 
lænestol 
oval poleret birketræs divanbord 
mahogni spillebord
mahogni, små runde borde 
mahogni sybord 
mahogni chiffonere 
nyt fortepiano med mahogni indfatning 
mahogni spejl 
patentlampe 
taffeluhr
opstående sykurv, skillerier og skamler 
gulvtæppe og gardiner

4o
lo

8
16

8
lo

6
4o 

3oo
lo

6
3o
2o
15

rd.

3



h. i spisestuen

6 stole 12 rd.
1 bøgetræs poleret spisebord med skuffer og 

dobbelt udtræk 24 -
1 blomstertrappe 6 -
1 poleret birketræs hjørneskab 3o -

deri glasvarer for 3o -
1 sølvkaffekande 7o -
3 sølv siske og kageskeer 3o -
2 sølv sukkerskåle med; kulørte glas 4o -
2 sølv flødekander 3o -
1 sølv potageske 25 -
1 sølv kageske 12 -

24 stk. sølv spiseskeer 96 -
18 stk. sølv theskeer 36 -

1 sølv strøske og 1 sukkertang 8 -
1 pletteret platmanage 6 -
4 pletterede lysestager 2o -
1 sysestage af messing lo -

i, i sovekammeret
2 enkelte polerede bøgetræs senge med klædr.loo rd.
1 mahogni kommode 2o -
1 poleret klædeskab(dobbelt ) 2o -
1 toilettespejl 5 -

k. i forvalterkammeret
1 palisander sengested med klæder 3o rd.
1 kommode 5 -

l. i kontoret
1 f jedersof'a 15 rd.
1 malet skrivebord og papirreol lo -
1 skrivepult på bord 12 -
1 tabaksbord 4 -
2 stole 4 -
1 kakkelovn 36 -

m. i fadeburet
1 selkogen messing themaskine 24 rd.
1 messing kaffekande med fyrfad 8 -
1 komputions thepotte 4 -

Ialt .3oo2 rd.

Hans Christian ßape bortforpagtede fra den 1 maj 1866, tinglyst 4 
oktober s.å., til den 1 maj 1872, gården til mejeriforpagter Chri
sten Claesen, ved følgende kontrakt:

4 WS



Forpagtningskontrakt.
Hvormed undertegnede propritær Hans Christian Pape som ejer af Ho- 
vedgåreen Hejselt i Dronninglund Herred, Hjørring Amt, bortforpag
ter bemeldte Hovedgård til mejeriforpagter Christen Claesen i 6 på 
hinanden følgende år.

1.
Forpagtererr overdrages til brug i 6 år fra 1 maj 1866 til 1 maj 1872 
Hovedgården Hejselts tilliggende af ager, eng og kjær, efter de 
skillinier kortet udviser, med undtagelse af:
a. 3 fæstehuse med jordtilligende på Peersholt.
b. Stakkenhus skov, indhegnet, ca. 16 tønder land.
c. Høeghede skov, ca. 5 tønder land.
d. Haven ved gården, ca. 6 tønder land.
e. Helledigs hedebanker og rimmer, ca. 18 tønder land til beplant

ning med træsort.
f. Et stykke hedejord, ca. 14 tønder land, beliggende ved ålegår

de ni, til opdyrkning.
dog hvad de 2 stykker jord under e og f angående kun således, at 
forpagteren har ret til at overlade de 2 mænd i arbejshuset ved 
Svinshøje, græsningen på et stykke adsides lavjord i i Hellediges
dal og ejeren af Algårdodde ret til at have tøjrede får på jordstyk
ket ved ålegården, sålænge og hvor jorden ikke er opdyrket.

Så har forpagteren ikke heller noget ansvar for det tilfælde at går
dens kreaturer støde ind på de under e og f nævnte jordstykker, ejer
ren til skade, så længe hegn om disse ikke er opført.

2.
Til beboelse og afbetjening i forpagtningstiden overlades forpagte
ren :

1. Borggårdens bygninger, med undtagelse af vester fløjbygningr, et 
stykke af gangen i hovedbygningen, værelserne på vestre kvist , 
med loftet derover, trappegangen, de 2 oliemalede værelser og 
loftet derover.

2. Mejerigårdens bygninger.
3. Ladegårdens samtlige bygninger og rum, med undtagelse af vognre- 

misseni i nordre ende af staldlængden fra gulv til tagrygning.
4. Smedien med deriværende redskaber.
5. Hovedindgangen' er fælles for ejer og forpagter, gårdspladsen 

ligeledes. Ejeren forbeholder sig plads vesten for staldbyg
ningen til forskelligt, så forbeholder ejeren sig også ret ved 
de enkelte, for hans husholdning nedvendige lejligheder, at be
nytte bryggershuset og bageovnen & redskaber.

3.
Synsforretningen over forommeldte forpagteren til brug overdragne 
bygninger sker ved 2 mænd, een valgt af hver af kontrahenterne og 
ved en nøjagtig beskrivelse af bygningerne og deres udvendige og 
indvendige indretninger.



Forpagteren er forpligtet til i forpagtningstiden, at vedligeholde 
samtlige ham til brug overdragen bygninger, med deres indretninger.
Forpagteren må ikke uden ejerens samtykke foretage nogen forandring 
med bygningerne eller sammes indretninger.

4.
Til stråtagenes vedligeholdelse, leverer forpagteren årlig den for
nøden ruglanghalm og besørger pålagt i dette efterår, største deel 
af øster side af kostalden belagt med tag og lo fag på søndre side 
øster ende af laden, men forøvrigt af hensyn til de større stykker 
der i år skal belægges, for fremtiden ikkun 1/16 deal årlig, efter 
overenskomst med ejeren, om hvilket stykke der hvert år skal belæg
ges.

5.

Ved forpagtningens tiltrædelse den l'maj d.å. er forpagteren over
leveret gårdens brandredskabér, besætningsdelen på Hejselt, bestå
ende af heste, køer, avls- bryggers- og mejeriredskaber, således 
som hoshæftet inventarie liste udviser. Overleveringen der faktisk 
er foregået den l'maj sidstleden, har idag ved kontraktens under
skrift modtaget taxation.
Foruden den af ejeren til forpagteren efter taxation overdragen ko
besætning 8o er firssindstyve stykker, gøres det til en ufravigelig 
pligt for ham i forpagtningstiden at forøge samme til mindst loo 
stykker.

6.
Ingenri slags halm, fourage eller gødning må af forpagteren under un
der noget som helst påskud fjernes fra gården, udenfor de lovbefa
lede leveringer. Alt skal forblive der til gødningens formerelse 
og ved afleveringen overgår beholdningen til ejeren uden erstatning. 
Forpagteren skal i alle tilfælde ved afleveringen tilsvare 2 gifter 
hø og 3 gifter halm til køerne daglig lo dage ind i maj og foder 
til hestene til 23 maj.
Til ildebrændsel må forpagteren i gårdens tørvemose lade skære de 
fornødne tørv til gårdens brug, så må han også indrømmes tørve- 
skæring til de 4 arbejdshusmænd på marken efter deres kontrakter 
og desforuden til 4 fremmede husmænd for arbejde til gården, ind
til 6ooo stk hver.

Ejeren forbeholder sig ret til fornøden ildebrændsel for sig af hvil 
ken tørvemose han vil tage samme.

7.
Som inventariesæd fulgte med gården l'maj, dels nedlagt i jorden og 
dels til udsæd. I vintermarken stor 4o tønder land 22 td. rug sået 
i 22 tønder land og 18 tønder land er besået med raps, den følgende 
mark 4o tønder land, deri 24-2- tønde 2 radet byg, sået i 26 td. land, 
12 tønder havre sået i lo td. land, og 12 tønder kartofler lagt i 
4 tønder land. Derpå følgende 2 marker a 4o tønder land besået med 
82 td. havre.



Der foruden blev afleveret til fødekorn 6 td. rug, 13 td. 2/radet 
byg, 12 td. havre og 4 skæpper malt, alt gode, sunde velrensede 
varer. Tilbageleveringen; ved fratrædelsen, sker med de samme kvan- 
tummer, udsået, eller in natura i lignende gode varer.
Det større parti rug der efter driften, idet rapsudsæden er ind-K 
skrænket, skal være og befindes at være udsået, ved afleveringen, 
end ved modtagelsen, godtgøres forpagteren med sædsværdien efter 
næstforegående kapiteltakts.
Forpagteren er pligtig at aflevere gården med brakmarken efterårs
pløjet og vinterpløjede marker til forårsudsæd.Den sidste vinter 
før afleveringen, er forpagteren pligtig at fodre køerne med hav
rekærnerne af mindst 25 tønder land geometrisk mål, foruden hø og 
halm.

Gården drives i 8 marker i rigtig orden og omgang, således 1 hel
brak, 2 vintersæd, 3, 4, og 5 forårssæd, sidste udlagt med mindst 
14 pund frø pr. tønde land, 6, 7 og 8 græsmarker. Forpagteren må 
årlig tage raps på lo tønder land af vintermarken, men ingen an
den' oliegivende plante må avles.

9.
Høet af engene må årlig bjerges på part og græsset af enkelte mose- 
skifter, rimmer og grøfter for arbejde til gården.
Bekoster ejeren moseskifter udgrøftede og andre steder overrisling 
af vand, da må forpagteren ikke længere lade græsset fra sådanne 
steder komme bort for arbejde, men vil slåes på part.

lo
Jagten på den bortforpagtede ejendom udøves med fuld ret af ejeren, 
forpagteren har kun frihed for sin egen person.
Ejeren forbeholder sig udelukkende, alene ålefiskeriet ved Ålegårds
odde skel og forøvrigt ved fiskning i graven og dammene ved gården, 
i og omkring mark og eng, med adgang til og om de afpritine vande 
til fiskeriets brug.

11.
Forpagteren er pligtig for egen regning stedse at have den overle
verede besætning og inventarium, samt avl, afgrøde og mejerripro- 
dugter m.m. at forsikre til fuld værdi mindst 2o.ooo rd. Ejeren der 
er medlem af den indbyrdes brandforsikringsselskab for varer og ef
fekter i Hjørring og Alborg Amt, for et beløb stor 11.2oo rd. hvor
for er betalt indskud 56 rd. overdrager denne ret til forpagteren, 
uden godtgørelse af nævnte indskud, men ved den forpligtelses op
fyldelse, at forpagteren vedligeholder forsikringen i dette selskab, 
for nævnte beløb og ved fratrædelsen tilbagegiver policen, eller 
erstatter kontant de 56 rd.
Førend forpagteren i ulykkestilfælde må fordre eller erholde brand
erstatning for gården varer og effekter og senest 14 dage efter 
branden, skal han om det af ejeren forlanges, stille antagelig sik
kerhed til ham, for et beløb i et og alt svarende til at erstatte
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det ved ilden forulykkede, i modsat fald hæver ejeren assurancen og 
erstatter det brændte.
Hvad bygningernes opførsel i ildebrandstilfælde angår,da påligger 
det ejeren at besørge samme for assurance og forpagteren imod halv 
godtgørelse at besørge de fornødne matrialer til pladsen.
Forpagteren erholder erstatning efter uvillige mænds skøn i forhold 
til det virkelige tab manglen af bygninger vil medføre. Forpagteren 
er pligtig at føre tilbørlig tilsyn med ild og lys, samt besørge 
skorstenene på gården renset 4 gange årlig.

12
Foruden samtlige brønde, veje og stier, ejeren for sig og sine er 
berettiget til at afbenytte og anlægge til de af ham forbeholdte 
skov og jordstykker, har han på samme måde ret til at passere går
den, husene og markerne.
Ejeren forbeholder sig desforuden speciel ret til an anlægge en ind
kastet 8 alens bred vej, fra indkørselen til gården, der hvor der 
alt nu er en ensporet vej, til åen ved ålefiskeriet.
Alt offentlig vejarbejde, rensning af åer og bække, vedligeholse 
brønde, vandsteder eet. eet. hviler på forpagteren i forpagtnings
tiden.

13
I tilfælde af husets nedstyrtning ved overordentlige naturbegiverm- 
heder, besørger ejeren bygningerne igen opførte hurtigst~fflûlîgt, 
hvorimod forpagteren skal besørge de fornødne matrialer til plad
sen og give kosten til folkene under arbejdet, alt uden godtgørel
se.
Kornmagasinest sønder ende skal ejeren i foråret 1867 lade nedbryde 
og genopføre efter at døren er flyttet om på gårdsiden. Forpagteren 
skal give folkene kosten under arbejdet, men forøvrigt påhviler det 
forpagteren årlig, at lade de ham til brug i forpagtningstiden over
dragene bygninger se post 2 og 3 fuldstændig vedligeholde og af- 
afpudse.

14

Forpagteren må ikke afstå forpagtningen eller dele deraf til andre, 
ej heller må han uden tilladelse tage nogen i intressentskab.

15

Alle de skatter og afgifter der erlægges til amtstuen af gårdens 
hartkorn, 18 td. 1 skp. 1 fjk. 1^ alb. udredes af forpagteren, lige
ledes udreder og betaler han til rigtige tider alle offentlige på
bud og afgifter der skal presteres til skole, fattig og kommunevæse
net, intet undtagen.

Fremdeles påligger det forpagteren at forrette alt det arbejde og 
alle de rejser, der nu er eller fremefter måtte værde gården pålagt 
at præstere, ligeså at tilsvare mulige extraordinære indqvarterin- 
ger, eller mulige udgifter og byrder af gården i forpagtningstiden. 
Såfremt der i forpagtningsperioden skulle blive udskrevet krigsskat 
skal ejeren og forpagteren bære hver sin 7 del af hartkornet.
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16
Lejehusene på gårdens mark, hvor 4 lejere på år og opsigelse i for
pagtningst iderr, overdrages forpagteren med berettigelse til at ud
øve ejerens rettigheder og nyde indtægterne, alt imod at holde sig 
de med de nuværende lejere oprettede kontrakter efterrettelig. Kon
trakterne bliver overleveret forpagteren.

17

Ejeren er berettiget til at få et par heste fodrede, lige med går
dens heste og passede af forpagterens staldkarl, såvel i græsmark 
som på stalden, imod at ejeren derfor kvitterer i den årlige afgift 
når heste holdes efter loo rd. for halvåret, desforuden 4 får med 
yngel græssede og uden yngel fodrede med forpagterens får, ligele
des til at have lo gæs i gården og på stub m.m. iblandt forpagte
rens gæs, så og til at indsætte en ko til fodring iblandt gårdens 
kvægflok, fra juli måneds begyndelse til indbinding, alt årlig og 
med undtagelse af hestene uden afdrag i afgiften, ligesom forpag
teren også skal give kosten til en arbejdsmand for ejeren uden 
godtgørelse derfor 104 dage årlig. 4 læs gødning må ejeren årlig 
tage af møddingen til haven.
Forsåvidt plads haves, skal forpagteren afgive samme i hovedstalden, 
tillige med foder til de heste hvormed fremmede kommer til ejeren 
i besøg eller forretninger, går opholdet udover 8 timer for hver, 
giver ejeren godtgørelse for fodret.

18.
Forpagtningsafgiften fra 1 maj 1866 til forpagtningens ophør er år
lig 3ooo rd., skriver tre tusinde rigsdaler rigsmønt, foruden alle 
øvrige præstationer og pligtopfyldelser.
Denne pengeafgift, årlig 3ooo rd., betales således:
Forpagteren indsender årlig hver juni og december termin i betime
lig tid og samt til kreditorernes modtagelse den 18'i terminsmåne
den., renterne af de i Hejselt prioriterede kapitaler til Valø Stift, 
Nationalbanken og konsul A.Hago i København rigtig fordelte af 12oo 
rd. halvårlig, der for begge terminer eller helåret er 24oo rd. så 
intet krav for renter af disse sammenlagte pririteter 56.15o rd. må 
fremkomme under forpagtningsrettens fortabelse.
Er der overskud fra rentedskrivningen halvårlig af de 12oo rd. af
gives samme til ejeren, er der underballance tilskydes samme af 
ejeren. Restbeløbet 6oo rd. betales til ejeren med 3oo rd. den 1' 
november hvert år og første gang den l'november d.å. og 3oo rd. den 
l'maj 1867 og så fremdeles hvert års maj og november til forpagt
ningens ophør.

19
Til sikkerhed for samtlige forpligtelsers opfyldelse efter foranfør
te kontrakt og vedhæftende syns- og taxations?orretning har forpag
ter Clasén betalt et års afgift forud med 3ooo rd. og prænummereret 
2ooo rd. uden renter, hvorhos der med yderligere er sikkerhed i samt
lige de løse ejendele der er forpagteren overdraget, efter ovennævn
te forretning, så og i gårdens avl og afgrøde samt mejeriproduktio
nen .
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Forpagteren er således vel berettiget til at gøre omsætninger med 
gårdens besætning eet. eet., men ikke til at forringe hovedværdien 
efter syns- og taxationsforretningen under forpagtningsrettens øje
blikkelige fortabelse og fuld erstatning såvel derfor som for mis
ligholdelse af kontrakten og synsforretningen, på hvilken måde 
ved fratrædelsen sker.

20.
Ejeren har ret til at opsige forpagteren til fraflytning med er 
et halvt års varsel, imod eb godtgørelse af 2ooo rd., er to tusin
de rigsdaler, hvis han opsiges til fraflytning l'maj 1867, 16oo rd. 
hvis han opsiges til fraflytning l'maj 1868, 12oo rd. efter opsi
gelse til l'maj 1869, lloo rd. efter opsigelse til l'maj 187o, looo 
rd. efter opsigelse til l'maj 1871.

21.
Ved forpagtningens ophør tilbageholder forpagteren rentebetalingen 
i den næstforudgående 11 december termin. Dette beløb 12oo rd. af
skrives på prænummeratonen, og resten af den af forpagteren stil
lede contante forudbetaling og sikkerhed, såvelsom også godtgørel
sen i mulige opsigelsestilfælde, betales han efter at rigtig afle
vering er sket, kontant eller mod aldeles sikker selvskyldnercau- 
tion, til betaling inden 8 dage derefter. Uden denne berigtigelse 
er forpagteren ikke pligtig at fratræde.
Ved afleveringen en l'maj, skal forpagteren med kvitteringer godt
gøre, at de kongelige skatter for oktober termin til l'april næst
kommende forude er betalte og ligeledes også at alle udgifter og 
naturalpræstationer til kommune, skole og fattigvæsenet m.m. er 
afgjordte, til den l'januar i afleveringsåret.

22.
En befuldmægtiget for ejeren, kan i alle tilfælde overdrages og ud
øve ejerens rettigheder, efter denne kontrakt, som om det var eje
ren selv.

23.
Alle omkostninger i anledning af forpagtningen, til stemplet papir, 
tinglæsning, overlevering og aflevering m.m. betales af ejeren og 
forpagteren hver med det halve. En genpart af contrakten overleve
res forpagteren, den originale contrakt forbliver i ejerens værge.

24.
Ethvert søgsmål denne forpagtning angående bliver at forfølge efter 
forordningen af 28 januar 1825 og ved ejendommens forligelseskommi- 
sion og ret, uden hensyn til noget andet forum.

Hejselt den 3 oktober 1866.
H.C.Pape C.Clasen

Til vitterlighed:
C.Undall 

ejer af Lykkesholm
C.G.Jørgensen 

ejer af Galtrup
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Aar 1866 den 3 oktober indfandt undertegnede propritær C.Undall til 
Lykkesholm og propritær G.Jørgensen til Galtrup sig på Hovedgården 
Hejselt for ifølge begæring af d'herrer propritær H.C,Pape til Hej
selt og forpagter C.Clasen på Hejselt at afholde en syns- og taxa- 
tionsforretning på gården der siden 1 maj d.å. har været overdraget 
sidstnævnte i forpagtning af førstnævnte med besætning, inventarium, 
avl og afgrøde.
D'herre Pape og Clasen var tilstede og indrømmede Clasen, at han den 
l'maj sidstladen faktisk havde overtaget ejendommen i forpagtning 
på de betingelser og således som den i dag underskrevne kontrakt vi
ser.
Det fandtes således på grund af at det er 5 måneder gården- overtog
ges ikke nødvendigt for os her nærmere at undersøge og betegne de 
besåede marker, ejheller at tage nogen bestemmelse om tilbageleve
ringen igen med sæd eller afleveringen af sæd in natura ved for« 
pagtningens ophør da kontraktens post 7 desangående af forpagteren 
bliver at opfylde, ligesålidt som vi på grund af den fremrykkede tid 
kan gøre bemærkninger om den tilstedeværende fourage til heste- og 
kvægbesætning eller marken ved forpagtningens overtagelse af C.Cla
sen den den l'maj d.å. i hvilken henseende post 6 og næstsidste sæt
ning af post 7 i kontrakten bliver at tage til følge ved afleverin
gers, ejheller kan vi på grund af den lange tid der ligger mellem 
gården'overtagelse af forpagteren og i dag, her gøre anførelse om 
bygningernes tilstand ved forpagtningens overtagelse titmeldte 1 maj, 
men- blot opføre samme i mål og indretning. Afleveringen bliver efter 
kontraktsbestemmelserne.
De af forpagter Glasen til brug og vedligeholdelse overdragne byg.;- 
ninger er:
1) Af hovedbygningen 62 alen, deri 4 beboelses værelser, jomfruens 

kammer, spisekammer med kælder under, køkken, pigekammer, folke
stue, bryggerhus og borgerstue,, 2 gæsteværelser i øster ende og 
2 præsteværelser, samt lofterne over hele lejligheden.

2) Østre fløjbygning 22 alen lang, indrettet til mejeriforpagterbo
lig med 4 værelser, køkken, spisekammer, pigekammer, samt loft 
loft over hele bygningen.
Disse 2 bygninger er af grundmur med tegltag.

3) f*lejeribygningen, grundmuret med stråtag, 32 alen lang, indrettet 
til mælkestue, værelse med ostepræsser og ostekammer.

4) En bygning opført af grani.t^med stråtag, 24 alen lang, indrettet 
til svinesti, tørvehus, vognremisse, stald for 3 heste og karle
kammer .

5) Den østre længde i ladegården, er loo alen lang, grundmur, strå
tag, indrettet med baaselag til køer, hønsehus og røgterkammer i 
søndre ende.

6) Tilbygning til nr.5 kostalden, 16 alen lang, bindingsværk med 
stråtag, indrettet til vandingshus for kreaturer og halmhus.

7) Et halvtag tilbygget nr.5 kostaldens syndre ende, 8 alen lang, 
grundmur, stråtag , indrettet til andehus m.m.

8) Tærskeladen 12o alen lang, grundmur, stråtag, med lade kvist i 
midten, til begge sider med takkede gavle og gennemkørselsport 
4 store porte, fjelbeklædning for 8 gulve i hver af ladens 2 
dele.
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9) Vester længe loo alen lang, grundmur, stråtag, syndre ende ind
rettet på gulv og loft med afstivning m.m. til kornmagasin 25 
alen, til hestestald, båselag af egetømmer til 21 heste, 3 kar- 
lekammere og 1 hakkelskammer, loft over det hele 55 alen, til 
gæstestald 8 alen, til vognremisse for herskabsvognen, sidst 
forbeholdt af ejeren, 12 alen.

lo) Smedien 9 alen lang, indrette til smedie.
De øvrige bygninger på gården har ejeren udelukkende forbeholdt sig 
til brug.
Med undtagelse af nr.l, der forøvrigt også er rummelig og solid byg 
get, er samtlige anførte nye opførte af ejeren i hans ejertid og 
erklærede forpagteren på opfordring, at han rigtig har modtaget de 
forannævnte bygninger i brug afvigte l'maj med anførte indretninger 
og at han igen er pligtig at aflevere dem efter kontrakten.
Ved gården findes 3 brønde med poster som forpagteren også erklære
de at have modtaget til brug og i brugelig stand afvigte l'maj.
Med engen fandtes ingen anden bemærkning at gøre end at forpagteren 
har overtaget disse afvigte l'maj med en kostbar opdæmning for uan- 
det til overrislingsbrug i de østre enge, ligesom der i de vestre 
enge i 1865 er gjort store kanalgravninger. Sidste har forpagteren 
overtaget til vedligeholdelse.
Forinden vi skred videre frem afgav d'herrer kontrahenter, ejer Pap 
og forpagter Clasen til os en liste over mejerikøerne der af ejeren 
l'maj er overleveret til forpagteren, med indførte priser for hver 
ko således som de var enige og således som forpagteren med under
skrift på denne forretning hvori vi optager og indføre kobesætnin- 
geni, erklærde at have modtaget og forpligter sig til at aflevere 
til samme værdi, der sammenlægges med den øvrige taxationssum.
Den omhaldlede besætning 8o stk. mejerikøer af meget god race, be
sigtede vi og fandt værdiansættelsen i det hele god, uden at vi for 
øvrigt på grund af kontrahenternes overenskomst har indladt os på 
de spiciele anførelser:

Køerne.
1 1 sort ko 5 år 5o rd
2 1 lysegrå ko 9 — 5o —

3 1 sorthjelmet ko 12 - 48 —

4 1 gråbroget ko 11 — 43 —

5 1 sort ko 6 - 5o —

6 1 rød ko 11 — 42 —

7 1 sort ko 8 — 3o —

8 1 grå ko 5 — 4o —

9 1 sort ko 6 — 3o —

lo 1 lysegrå ko 6 — 45 —

11 1 hvif og rød ko 7 — 43 —

12 1 sort ko là ■— 4o —

13 1 sorthjeUmet ko 11.1 T 3o —

14 1 gråbroget ko 9 — 35 —

15 1 grå ko lo — 37 —

16 1 sort ko lo — 42 —

17 1 sorthjelmet 8 - 5o -

18 1 sort ko 9 — 5o —

19 1 sortbroget ko 5 — 4o —

2o 1 rødbroget ko 5 - 4o -



21 1 gråbroget ko 7 år 5o rd
22 1 grå ko 8 - 48 —

23 1 sorthjelmet ko 9 - 46 —

24 1 sortbroget ko 8 - 45 -

25 1 sorthjelmet ko 6 - 46 -
26 1 sortbroget ko 8 - 43 -

27 1 sortbroget ko 12 — 37 -

28 1 sort_i ko 12 — 42 —

29 1 sorthjelmet ko 11 — 4o —

3o 1 sortbroget ko 7 — 35 —

31 1 gråhjelmet ko 7 - 5o -

32 1 sortbroget ko 5 - 55 -

33 1 gråbroget ko lo - 46 -

34 1 lysegrå ko 9 - 5o -

35 1 sortgrimet ko 5 - 46 -

36 1 sort ko 10 - 45 -

37 1 hvidbroget ko 11 - 42 -

38 1 rød ko 11 - 37 —

39 1 sortbroget ko 7 - 35 —

4o 1 sorthjelmet ko 11 - 3o —

41 1 sortbroget ko 8 - 55 -

42 1 grå ko 5 - 4o -

43 1 rødbroget ko 12 - 4o -

44 1 gråhjelmet ko 11 - 48 -

45 1 sorthjelmet ko 13 — 45 -

46 1 sort kp 9 - 5o —

47 1 rød ko 12 — ^5 o —

48 1 gråbroget ko 9 - 45 -

49 1 rødbroget ko 5 - 45 -

5o 1 grå ko 9 - 5o —
51 1 sorthjelmet ko 9 - 5o -

52 1 sortbroget ko 5 - 4o -

53 1 sort ko 3 — 5o —

54 1 gråhjelmet ko 11 - 48 -
55 1 sortbroget ko 7 - 48 -

56 1 grågrimet ko 5 - 43 -

57 1 rødhjelmet ko 5 - 42 -

58 1 sorthjelmet ko 8 - 5o -

59 1 rødbroget ko 7 - 5o —

6o 1 gråbroget ko 6 - 5o -

61 1 sort ko 9 - 5o -

62 1 huidmed sort hovedlo 48 —

63 1 sortbroget ko 12 — 46 —

64 1 gråbroget ko 12 - 42 -

65 1 sortbroget ko 3 — 37 -

66 1 sort ko 3 — 37 —

67 ■1 rød ko 13 — 35 —

68 1 sortbroget ko 6 - 3o —
69 1 rød ko 13 — 25 -

7o 1 sorthjelmet ko 13 - 25 -
71 1 sortbroget ko llö - 55 —

72 1 sortbroget ko 13 — 25 —

73 1 lysegrå ko 12 - 25 -

74 1 sortbroget ko lo - 5o -
75 1 rødbroget ko 6 - 55 -
76 1 rød ko 11 — 5o —

77 1 sortbroget ko 3 — 4o —
78 1 sortbroget ko 5 — 35 —

79 1 rød ko 11 — 5o —

8o 1 sortbroget ko 13 - 25 -
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Derefter gik vi over til at taxere den øvrige af forpagter Clasen> 
afvigte l'maj modtagne besætning, avls-, mejeri og andre redskaber

Hestene.
1 1 mørkebrun hoppe 13 år 8o rd.
2 1 blankbrun hest 18 — 5o —

3 1 rødblisset hoppe 11 - loo —

4 1 blankbrun hest 5 = loo —

5 1 sortbrun hest 2o — 5o —

6 1 brun hoppe 13 - 8o -

Inventarium.
6 sæt seletøj a 8 rd. 48 rd. o mark
4 stk. lædergrimer a 3 mark 2 — 0 —

3 hampgrimeir a 1 mark o - 3 —

2 sæt svingletøj a 1 mark o — 2 —

2 slibestene 3 — o —

4 stk. arbejdsvogne m. skodder og hække 16o — 0 —

4 par reb a 2 mark 1 — 2 —

3 undervogne og en gl. kasse 5o - 0 -

2 engelske harver a lo rd. 2o - o -

1 svensk harve 8 — 0 —

3 stk. 12 bolts harver 16 — o —

1 tromle 3 — o —

3 slæder 3 — o —

7 forke a 2 mark 2 — 2 —

lo høstriver a 1 mark 1 — 4 —

3 stk. hjulbøre a 1 rd. 3 - o -

1 tærskemaskine med hestegang 15o - o —

1 hakkelsmaskine med forlægtøj 5o - o —

2 hakkelskister uden knive 2 - o —

1 viftemaskine lo — o —

1 rensemaskine 2o — o —

1 fårehække 3 — 0 —

h. tønde 2 — 0 —

1 skæppe 1 - o -

11 stk. gamle sække a 2 mark 3 — 4 -

2 kornskovle a 2 mark o — 4 —

1 hjulstol o — 3 —

1 tællestol o - 3 -

2 øxer o — 4 —

1 4 lispund bismer 1 — 4 —

3 grebe a 3 mark 1 - 3 —

i møghakke o — 3 —
1 hølé o — 3 —

2 jernstænger a 4 mark 1 - 2 —

4 beslagen skovle a 3 mark 2 — o -

1 spade o - 3 -

3 rapsforke a 3 mark 1 — 3 -
1 natskrin 1 — o —

lo hjulfælge o — 5 -
87 stk. hjuleger 2 — o -

4 stk bænkgange a 4 mark 1 - o -
2 hammelstokke og 4 svingler 1 — 3 —

2 tagribber o - 3 -
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rapsstillads til 2 vogne
Lars Bangs sengs-klæder
1 sengested
pultekammersengen'
1 mergelkasse
1 rulle
1 køkkenkedel
1 jerngryde
2 bryggerkar
1 øltønde
1 stort og et lille deigtrug
1 kasse
1 tønde
1 bord
2 gryntønder 
folkestuebord og bænke
1 ølkande 
pigekammer bord med bænk
1 sengested
pigekammer sengeklæder

11_ svinetønde
1 stegegryde
3 store gryder a 9 mark
2 små gryder
1 pande og 1 kande
1 kedel uden låg
1 vask med bord
1 åleriste
2 komfurgryder
1 træfad
2 køkkenborde
1 saltkasse i køkkenet
1 indmuret gryde i køkkenet
1 kødgaffel
1 tallerkenrække
1 salt ?
1 spisekammerbord med skab
1 spisekammerbord med skab
1 række med hylder
1 brændkurv

18 stk. høns a 24 mark
5 ænder
1 bornholmer uhr 
borgerstuekakkelovn
1 kakkelovn på loftet
1 kakkelovn i pigekammeret
1 kakkelovn i jomfruens kammer 
jomfruens kakkelovn, vindovn
1 kakkelovn i præstens stue
1 kakkelovn i præstens sovekammer
1 kakkelovn ved de gi. Clasens
1 kakkelovn ved mejeripigerne
2 sengesteder i pigekammeret
1 sengested til mejeribestyren
1 sengested i røgterkammeret
1 kakkelovn i ostekammeret
ostehylder i ostekammeret

116 mælkebøtter a 4 mark

1 rd o mark 
lo - o -

3 - o -
1 - 3 -
8 - o -
5 - o -

15 - o -
3 - o -
3 - o -
3 - o -
3 - o -
o - 2 -
o - 1 -
1 - o -
o - 4 -
5 - o -
o - 3 -
2 - o -
4 - o -

16 - o -
1 - o —
2 - o —
4 - 3 -
1 - o -
o - 2 -
1 - o -
1 - o - 
o - i3 -
2 - o -
o - 3 -
3 - o -
o - 1 -
2 - o -
o - 1 -
o - 3 -
6 - o -
3 - o -
1 - o -
2 - o -
1 - 3 -
4 - 3 -
1 - 4 -
2 - o —
1 - o -
1 - o -
4 - o -
8 - o - 

lo - o - 
15 - o - 
lo - o - 
lo - o -

5 - o —
3 - o -
1 - o -
1 - 3 -
4 - o -
9 - o -
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4 stk. mælkeforme a 3 rd.
1 flødespand
3 vandøser a 3 mark
3 flødetønder
1 ostebakke
1 smørtrug
1 oste? med 4 kopper
1 hestegang og 1 kjærneværk
1 stor jerngryde i mejeriet
1 mindre jerngryde i mejeriet
1 ildtang
1 bord og 3 hyller i præstens spisekammer
1 bord med vask i præstens køkken
1 folkestuebord
1 latrinkumme?
1 brandhage
1 vandtrug
8 stk. møddingsfjæl 
halmvognen
1 tjærekande og 3 nøgler
3 stk. egetømmer
et femte hjul
1 vandtønde
1 havrekasse
1 ny hjulstol
1 staldlygte
1 tøjerkølle
1 seng i snedkerstuen
1 sengested i snedkerstuen
1 ambolt i snedkerstuen og hammer
2 sengs klæder i det vestre karlekammer
2 sengesteder a 9 mark
1 sengs klæder i det østre karlekammer
1 sengs klæder
1 sengested
1 sengested løst
1 ? ?
2 stk. træværk beslået til ? 
vandtrug ved smedien

12 rd. o mark
1 - o -
1 - 3 -
7 - 3 -
3 - o -

lo - o -
lo - O -

llo - O -
lo - o -

8 - o -
o - 3 -
3 - o —
4 - o —
1 - o -
o - 4 -
o - 1 -
5 - o -
4 - o -
2 - o —
1 - 3 -
5 - o -
1 - o —
1 - 3 -
2 - o -
3 - o -
1 - o -
o - 1 -

lo - O —
1 - 3 -
1 - O -

2o - o -
3 - o -

15 - o -
lo - O —

1 - 3 -
4 - o -
1 - o —
6 - o -
2 - o -

5o39 rd. 3 mark

I Smedien.

1 blæsebælg og 1 ambolt, 1 skruestik, 1 boremaskine, 1 forhammer,
1 spærhage, 4 rundstænger, 1 håndhammer, 1 mejsel, 2 sinker med un
derlag, 6 forskellige hamre, 1 stampe, 2 mejselhamre, 2 nageljern,
1 sæt beslagtøj, 1 sæt snittøj til vognaxler med 2 tapper, 2 stk. 
snitter uden tappe, 4 skruenøgnøgler, 1 fielbænk, 1 fiel, 1 dorn,
1 skoknivmejsel, 1 kragefod, 1 øredorn, 1 boremaskine med tilbehør, 
1 ildskovl, 1 ildrager, 1 jerngryde til vand, 2 hjulringeholdere, 
en del gi. jern-ringe, værdi ialt 5o rd. 5o89 rd1. 3 mark
skriver fem tusinde ni og firsindstyve rigsdaler rigsmønt og tre 
mark.
De huse der efter kontrakten hører under forpagteren og nu beboet 
af:
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Søren Peder Hansen i Høeghedehuset
Peder Christian Larsen i Barkholdtsvodhuset
Frederik Hansen i vesiter ende af Svinshøjshusét
Jens Christian Dreier i østre ende af Svinshøjshuset
erklærede forpagter.= Clausen at have modtaget l'maj med de nævnte be
boere, ligesom også en kontrakt for hver især af ham var modtaget 
til efterlevelse og aflevering.
En brandsprøjte med slange og 5 læder spande, 2 brandhager og 2 brønd
stiger, erklærede forpagteren ligeledes at have modtaget til l'maj 
og igen af ham at aflevere i brugelig stand, disse dele bliver uden 
for taxationen.
Forpagteren der modtager bygningerne såvel i lade- som i borgden 
med beskrevne indretninger, må ikke borttage noget der nu hører der
til, indvendig eller udvendig, alt skal forblive og vedligeholdes 
som det er og således skal han også aflevere kostalden med bindsler 
til 8o stk. kreaturer, heraf en del af jernlænker.
Af ildebrændsel har forpagter Clasen at aflevere til den l'maj da 
hans forpagtningstid udløber, 2o.ooo stk. tørv i hus.

Gårdens 4 stk. jernplove og 1 træplov, erklærede forpagtereni, at han 
ikke ønskede at modtage da de ikke havde den konstruction til brug 
der tilfredsstillede ham, hvorfor han også alt havde anskaffet sig 
andre jernplove. Ejeren havde ikke noget imod at plovene der allige
vel forbliver tilstede ved gården holdes' udenfor denn forretning.
Forpagteren C.Clasen erklærede sig tilfreds med denne forretning i 
et og alt og forpligtede sig med sin underskrift derefter igen at 
aflevere.
Ejeren Pape erklærede sig fôr sit vedkommende også tilfreds med for
retningen! der derpå sluttedes.

C.Undall C.G.Jørgensen

Vi har ved det foranstående set, at Hans Chr.Papes inbo, og heri var 
enda ikke medregnet køkken og bryggers inventarium, beløb sig til 
3oo2.:rd, og hvor stort et beløb dette var forstår vi bedst når vi 
ser at den store gårds hele besætning, inventarium og maskiner m.m. 
blev vurderet til 5o89 rd. 3 mark.
Efter at havde bortforpagtet gården fik Hans Chr.Pape den ide at han 
vilde være folketingsmand, og stillede op til valget der skulde af
holdes den 12 oktober 1866. Et folketingsvalg foregik noget anderle
des dengang en det gør idag. Landet var opdelt i 52 valgkredse og 
der skulde vælges 52 folketingsmænd, altså een i hver kreds, og den 
der fik flest stemmer var valgt. Kort sagt, man opstillede ikke po
litisk, enhver kunde opstille og være sin egen lyl^tøessmed.
Sæby kredsen, eller Hjørring amts 2. kreds, havde i en længere år
række valgt statsrevisor J. C-. H. Fischer som folketingsmand. Han der 
også en’ overgang var Kultusminister, var i det store og hele betrag
tet som en dygtig representant for sin valgkredsen, men Hans Chr. 
Pape havde nok regnet med en chance for at slå Fischer, på grund af 
sit lokale kendskab til egnen, og selv om han var højre mand, havde 
han sikkert også regnet med en del stemmer fra bønderne og husmænde- 
ne. De havde trods alt nogen fælles interesse som landmænd.
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Bønderne og husmænden havde ikke hidtil været særlig flittig til at 
bruge deres stemmeret til valgene, men denne gang var de oppe på . 
mærkerne, og opfordrede en af deres egne, husmand Niels Nielsen fra ' 
Holtet i Skæve sogn til at opstille.
Niels Nielsen var ikke kendt som nogen særlig fremragende landmand, 
og politisk var han helt ukendt, men han havde det som mange i dati
den manglede, mod til at sige sin mening, dåde til heriremænd og by
spidser.
Niels Nielsen stillede sig altså op til valget, og indleverede sin 
begæring herom rettidig på Herredskontoret, men hans kandidattur 
blev ikke taget gyldig, fordi begæringen herom ikke var indleveret 
med navns underskrift. Niels Nielsen protesterede og gjorde gælden
de?, at en sådan formsfejl ikke berettigede valgbestyrelsen til at 
udelukke ham som kandidat, og lod protesten føre til protokols.
Herefter kom valget altså til at stå mellem Fischer og Pape. Valg-t 
handlingen fandt sted som sædvanligt i Sæby foran Rådhuset. Her var 
opstillet en valgtribube, der var pyntet med graner og flag.
Fischer var første taler,, hvorefter det blev Papes tur. Han var en 
flydende taler og lovede, at dersom han blev valgt, vilde han ar- . 
bejde for en længebane igennem Vendsyssel, og ydermere for en tvær- ' 
bane fra Aså til Vesterhavet. Ligeledes vilde han arbejde for, at 
Læsøboerne kunde afgive deres stemme på øen, og ikke som nu behøvede 
at komme til Sæby for at stemme. Derpå gav han sitj til. at tale om, 
at tienderne burde afskaffes, men hvordan han havde tænkt sig det 
gjordt, var der aldrig nogen der fik at vide, for i det samme faldt 
tribunen han stod på ned, og her lå så imellem graner og rafter, na
turligvis til stor morskab for tilhørene, Hans Chr.Pape.

Ved den skriftlige afstemning fik Pape 332 stemmer og Fischer kun 
197 stemmer og Pape var således valg£ og Fischer blev den 5 novem
ber samme år, udnævnt til Landstingsmand og døde den 2 december 1885.
Men der blev klaget over valget, fordi Niels Nielsen var blevet ude
lukket som kandidat, og da folketinget prøvede sagen, blev klagen 
taget til følge og Papes valg enstemmigt kasseret. Der blev udskre
vet omvalg i kredsen til afholdelse den 12 december 1866.
Her fik Niels Nielsen fra Skæve 388 stemmer, en smed Søren Peder
sen fra Jetsmark fik 3o4 stemmer, og Pape kun 25 stemmer. Hed det 
første valg havde husmændene og bønderne kastet deres stemme på (
Pape fordi de var afskåret fra at stemme på deres egen kandidat.
Valget den 12 december 1866 blev også en mærkedag i Sæbykredsens 
historie, fordi da blev de politiske linier, mellem hvad man sene
re forstod ved højre og venstre, ligesom trukket renere op, og ven
stre eroberede kredsen fra højre.

Hans Christian Pape bortforpagtede fra den 1 maj 1876 til 1 maj 1892, 
altså for 16 år, gården til sin gifte søn Hans Christian Aape, Næs
bygård på Sjælland, der dog kom til at overtage gården inden forpagt
ningstiden var udløbet.
Hans Christian Pape jun. bortforpagtede fra den 1 november 1881 for 
5 år, mælken af gårdens besætning til P.Simonsen fra Dronninggård, 
ved følgende kontrakt:

I
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Forpagtningskontrakt.
Jeg underskrevne H.C.Pape, forpagter af Hejselt, bortforpagter her
ved til underskrevne P.Simonsen fra Dronninggård, mælken af mit me
jeri på Hejselt på følgende vilkår:

1.
Forpagtningen begynder den 1 november dette år og vedvarer i 5 år 
til 1 november 1886. Antallet af malkekøer og kvier med kalv skal 
det første år være 75 stykker, fra 1 maj 1882, 8o stk.

2.
Mejeriforpagteren er berettiget at opsige til fraflytning med 1 års 
varsel uden godtgørelse, bortforpagteren kan ligeledes opsige meje
riforpagteren til fraflyttelse med 1 års varsel imod at betale ham 
for hvert år der er tilbage af de 5, 5oo kr. skriver fem hundrede 
kroner.

3.
Til beboelse for mejeriforpagteren, hans familie og tjenestefolk 
indrømmes den østre fløjbygning med de kakkelovne der er, 1 komfur
1 køkkenet, sengesteder, borde m.v., den nødvendige vedligeholdel
se påhviler brugeren, dog at bortforpagteren dertil leverer det 
fornødne kalk. Envidere overleveres mejeriforpagteren mejeriloka
lerne med en del mejeriredskaber, der ikke er bestemt, at skulle 
betales, men takseres og tilbageleveres. Svinehuset der skal ind
vendig istandsættes senest til 14 november d.å, og forsynes med 
truge, samt endelig tørvehuset i mejeribygningen.

4.
Mejeriforpagteren er berettiget til at indrette og afbenytte hele 
pladsen fra kostaldsbygningen omkring svinehuset til dammen til en', 
svinegård, kun må mejeriforpagteren nøje påse at renden for vandet 
fra svinene og svinehuset bestandig er i orden og at der bliver 
passage til dammen mellem svinegården og bortforpagterens have. 
Strøelse til svinene modtager i gården ved laden hver efterår og 
fremdeles når det haves. I kostalden skal mejeriforpagteren om vin
teren have plads til 2 grisesøer når de have nærlægge grise.

5.
Bortforpagteren skal årlig levere til mejeriforpagteren 12 td. rug, 
12 td. byg og 4ooo pund havre i god sund velrenste handlevare, rugen 
og byggen kvartaliseres. Havren i vinterhalvåret med 3ooo pund og 
looo pund i september-oktober. Desforuden skal bortforpagteren fodfe 
med hø og med halmhakkelse i stalden med egne heste, 2 for mejeri
forpagteren heste, ligeledes passe dem, endvidere passe og græsse
2 får med yngel blandt gårdens får og endelig græsse en ko for meje
riforpagteren med flokken hver sommer. Havre til hestene leverer 
mejeriforpagteren.
Det stykke havejord der ligger østen og norden for kostaldsbygningen 
og laden, indhegnet for sig selv, overlades mejeriforpagteren til 
brug og dertil årlig 3 læs gødning, ligeledes anvises der ham årlig 
i vestmarken ved siden af bortforpagterens kartoffel jord en tønde 
land til kartofler, dertil skikket.
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6
Det fornødne tørvejord til mejeriforpagterens brug anvises ham, han 
lader selv tørvene skære og hjemkøre for vinteren 1881-1882, til nye 
tørv kan fåes 1882 skal bortforpagteren besørge og levere fornøden 
ildebrændsel. Mejeriforpagteren har fuld ret til at benytte gårdens 
vandpumpe,, vandsteder og vanddamme.

7.
Bortforpagteren skal lade læsse og hjemkøre i mejerigården til for
pagterens brug til isdækning, 5o læs tørvejord hver vinter, 5o læs 
is og give en mand til hjælp med iskærningen sålænge denne gerning 
står på.

8.
Til køernes fodring skal bortforpagteren foruden hø og halm årlig 
bruge 3o.ooo pund korn. Rodfrugter må ikke bruges til køer der har 
kælvet eller malker. Alle kalveskindene tilhører mejeriforpagteren, 
ligeledes 1/3 af kalvekroppene, af de 2/3 dele leveres 7o mark hvert 
til til ejerens husholdning. Resten til bortforpagteren. (

9.,
Mejeriforpagteren har at lade køerne malke 2 gange daglig og føre 
det fornødne tilsyn der med, så skal han også om sommeren være be
skæftiget med køernes ud- og inddrivning. Malkningen sker i stalden. 
Køernes løben ved tyr sker efter aftale.. I dødstilfælde, ved udskyd
ning af en slet malkeko, såvelsom ved de årlige efterårsomsætning 
af de ældste og sletteste, skal completeringen være gjordt inden 2 
måneders forløb.

10.
Straks efter endt malkning måles mælken eller også under malkningen 
når en mælkespand er fuld, dog er bortforpagteren berettiget til dag
lig at fratage indtil 5 kander, hvoraf 1^ kande afgives til ejeren.
Betalingen for den nymalkede mælk er 13 øre pr. kande, på loo kroners 
smørpris, denne retter sig efter den ugentlige notering i Berlinske 
Tidende og beregnes efter 2 kroners tillæg til den længste af de to ( 
lige over for hinanden anførte største priser. Exstrapriser regnes 
ikke. Afgiften falder og stiger øre pr. kande 5 kroner fuld ud 
prisen iberegnet tillæg stiger eller falder. Sker det at der i for
pagtningstiden skulde blive en særskildt Jydsk notering da retter 
betalingen sig efter sammes forhold. For hver måned skal der ske 
opgørelse mellem contrahenterne.

11.
Til bortforpagterens husholdning leverer mejeriforpagteren på anfor
dring skummet sød mælk og kærnemælk til 5 øre pr. kande( 1 kande = 
2 potter), ligeledes til samme pris den ubetylighed ejeren bruger. 
Smør og æg til den pris mejeriforpagteren sælge samme til.

(
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12.
Afgiften erlægges hvert års første maj og 1 november, hver gang for 
det forløbne år og som sikkerhed for bortforpagtningen er der i 
dag ved kontraktens underskrift af mejeriforpagter Simonsen betalt 
2ooo kr., ved tiltrædelsen den 1 november betales 4ooo kr. ialt 
6ooo kr«, skriver seks tusinde kroner, hvjilket beløb er ansat til 
et års afgift.

13.
Ovennævnte i post 12 nævte forudbetaling 6ooo kr. er bortforpagte
ren selvfølgelig pligtig til at tilsvare og tilbagebetale mejeri
forpagter Simonsen ved forpagtningens ophør og så længe samme va
rer at forrente med 4 % fra 1 november d.å. Renten fradrages i 
hvert 7 års regnskabs opgørelse og til yderligere sikkerhed for me
jeriforpagter Simonsen medunderskriver ejeren af Hejselt propritær 
sagfører Pape denne kontrakt som kautionist og selvskyldner for be
meldte 6ooo kr. skriver seks tusinde kroner og giver til sikkerhed 
derfor prioritet næstefter de til dato tinglæste hæftelser i Hoved
gården Hejselt, matr.nr.1 og 2b af Hejselt i Torslev sogn af hart
korn 18 td. 1 skp. 1 fjk. lf alb. gammelskat 121 rd. 95 sk. med byg
ninger og tilbehør, assurance, avl, afgrøde, gødning, besætning, 
inventarium og avlsredskaber. Propritær, sagfører Papes underskrift 
gælder tillige til bekræftelse om at han samtykker i den stedfund
ne bortforpagtning.

14.
Mejeriforpagter Simonsen er 
besætning m.v. hvilende til 
faldes retsanmærkning«

gjordt bekendt med de på Hejselt med 
dat tinglæste hæftelser og derom fra

is.
Afgiften for 1 år anslåes i henhold til post 11 af hensyn til stem
pelpapirer forbruget til 6ooo kr.
hvortil kommer udgift af mejeriforpagteren til ved
ligeholdelse efter post 3 15 -
og for køernes ud og indrivning efter post 4 ____ 5 -

Ialt 6o2o kr.
Stemplingen således beregnes, samt fremdeles stempel som pantebrev 
efter post 13 for 6ooo kr. og deklarations tempel efter samme posts 
slutning.

16.

Jeg P.Simonsen tiltræderdenne contrakt og forpligter mig i overens
stemmelse med dens indhold. Nærværende contrakt bedes tinglæst som 
pantebrev i henhold til post 13. Envidere er vi blevet enige om 
følgende nærmere bestemmelser og tilføjninger til overstående.

17.

Såfremt det i § 1 bestemte antal køer til nogen tid ikke måtte være 
til stede, da skal bortforpagteren betale 3 kroner månedlig for hver 
ko der måtte mangle i tallet, forsåvidt sådan mangel måtte nå ud 
over en tid af 2 måneder i 1 år.
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18
Mejeriforpagteren skal for sig selv og familie med øvrige husstand 
have fri færdsel til og fra samt i og ved gården og på dennes til
liggende hvor sådant kan finde sted uden skade. I lige måde skal 
samme ret været indrømmet besøgende, der måtte komme til ham, og 
disses heste skal bortforpagteren huse og fodre, dog at mejerifor
pagteren leverer den havre, som til dette øjemed måtte behøves. 
Mejeriforpagteren skal have fornødent husly til sine vogne og lige
så for besøgendes vogne, forsåvidt bortforpagteren har plads. 
Værdien af denne post lo kr. årlig.

19.
Mælkens måling skal foregå i eller ved stalden. Straks på stedet 
indfører begge parter hver i sin til dette øjemed anskaffede con- 
trabog. Målet størrelse confirere at begge bøger sammenstemmer. 2 
er to mål råmælk erholder mejeriforpagteren uden betaling, men i . 
contrabøgerne bemærkes indenfor linien, om leveringen har fundet 
sted. I to andre contrabeger hvoraf parterne på samme måde fører 
hver et exemplar indføres deres øvrige gensidige mellemværende ef
ter denne kontrakt og den l'§ i hver måned opgøres bøgerne for den 
forløbne måned, idet mejeriforpagterens tilgodehavende for mælk, 
kjærnemælk, smør, ost m.v. ligvideres i betalingen for mælken. Den
ne beregnes overensstemmende med § lb på grundlag af den for vedkom
mende uge satte notering, idet ugen selvfølgelig regnes fra søndag 
morgen til lørdag aften, forsåvidt en uge ved denne måneds opgørel
se ikke er sluttet kan allerede og samme forløbne dage ikke medta
ges på opgørelsen, så at ugen i sin helhed til den følgende måned.
Ugenoteringen efter Berlinske Tidende eller mulig den jydske note
ring anføres i contrabøgerne. Den jydske notering bliver kun at tage 
i betragtning ved beregning efter nærværende kontrakt forsåvidt den 
måtte kunne blive optaget som en stående notering, ikke når den blot 
træder i virksomhed på grund af særegne temparæire forhold f.e.s. 
isforhold.
Skulde smørnoteringen i stedet for som nu. bestå af 2 tal i samme 
klasse, komme til at betegne hver klasse med en enkelt pris, da bli
ver anden klasses pris at betragte som trædende i stedet for den nu
værende lavest højeste notering med hensyn til prisberegningerne ef
ter denne kontrakt, de i § lo ommeldte 2 kr. altså tillagte.

20.
Mejeriforpagtningsafgiften for det enkelte år af forpagtningen, og
så i det tilfælde at denne ophører ifølge opsigelse, liqvideres i 
prænumerationen for sommerhalvåret med 4ooo kr., og forpagtnings 
forholdet kan af mejeriforpagteren- fortsætte på denne måde, indtil 
prænumeration9fiummen § 2 i tilfælde af opsigelse tilkommende beløb 
godtgjordt, begge dele forsåvidt bortforpagteren ikke til fraflyt
ningstiden contant fyldestgør ham hans tilgodehavende. Forholdet kan 
altså forsåvidt blive fortsat udover den oven contraherede tid for 
forpagtningens varighed, Forsåvidt forpagtningen ophører efter op
sigelse fra bortforpagteren eller andre dertil mulig berettigede 
afgår det mejeriforpagteren efter § 2 tilkommende beløb 5oo kr. år
lig, først i mejeriforpagtningsafgiften forinden noget kan' anses 
for afdraget på prænumerationen.
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Mejeriforpagteren træder i henseende til sikkerheden og prioriteten 
for prenumerations beåøbet i den nuværende mejeriforpagters sted,når 
denne kvitterer sin panteret til udslettelse af pantebogen og rykker 
da op i denne plads.
De 4ooo kr. som mejeriforpagteren skal betale til l'nooember kan han 
betale til den nuværende mejeriforpagter som afdrag på dennes prænu- 
meration og ligeledes kann han til samme til bemeldte prænumerations 
dækning betale looo kr. af den til l'novemberl882 forfalden mejeri
forpagtningsafgift og ligeledes looo kr. af den til l'november 1883 
forfaldende afgift.

22.
Mejeriforpagteren er berettiget til at lade forpagtningen forestå af 
en bestyre, men skal naturligvis være ansvarlig for den i enhver hen
seende .

23.
Besætning, inventarium, avlsredskaber og øvrigt tilbehør til ejen
dommen1, forsåvidt det tilhører bortforpagteren, skal ligeledes være 
indbefattet under pantsætningen.
Således contraheret til skadesløs opfyldelse af os alle tre contra- 
herrter og af os egenhændig underskrevet i vitterlighedsvidners over
værelse.

Dronninggård den 14 august 1881.
H.C.Pape jun. P.Simonsen
bortforpagter I henhold til post 13.

H« C.Pape 
ejer

Til vitterlighed om alle 3 underskrifter:
J.Kr.Larsen H,Larsen

Hans Chr,Pape jun. bortforpagtede mejeriet til mejeribestyre Heirik 
Ditleff Seemansen, Sophiendal pr. Skanderborg fra den 1 november 1884 
for 5 år. Nu var prisen for mælken steget til 16 øre for en kande 
nymalket sødmælk i maj-juni-juli og august måned og 17 øre for resten 
af året og køerne måtte nu få indtil Jr skæppe roer daglig pr. ko, 
dersom de fik 3 pund kraftfoder ved siden af daglig, og mejerifor
pagteren fik ret til at modtage al den mælk han kunde få fra omeg
nen.

Hans Chr.Pape havde hidtil kunnet klare forrentningen af gælden på 
gården med med forpagtningsafgiften, men så kom det store prisfald 
på korn midt i 8o serne, hvor en tønde rug der i 1883 havde kostet 
13.5o - 14.00 kr. i 1887 kun kunde koste 8 kr., og følgen blev at 
forpagteren ikke kunde udrede den aftalt afgift.
Da så Pape ingen anden udvej en at sælge jord fra, og fik den 21 fe
bruar 1885 indenrigsministeriets tilladelse til at udstykke og fra
sælge 18 parceller(ca. 2oo tønder land) se afl. 24.12. 1885. Samt
lige skøder på det frasolgte blev tinglyst den> 24 december 1885.
Noget af det frasolgte var bebygget, og andet blev det, der efter 
skulde køberne optage størst muligt lån i Kreditforeningen for min
dre ejendomme på Landet, hvoraf nettoprovenuet blev brugt til be-
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tale byggelånet ud med, og resten tilfaldt så Pape, og for hvad der 
derefter manglede, fik Pape en 2'prioritet i ejendommene til 4 % 
rente. Hans Chr.Pape forbeholdte sig jagtretten på det frasolgte, ( 
men kun til l'maj 1899.

Hans Chr.Pape, der da var 79 år gammel, solgte den 13 januar 1887 
gården til sønnen Hans Chr.Pape jun. for prioritetsgælden der var 
på Hejselt, 87.826 kr. 53 øre. En handel der fuldstændig er blevet 
overset af hvem der har skrevet om Hejselt, såsom: Større Dansk 
Landbrug, og Traps Danmark, og ifølge disse værker, falder Hans Chr. 
Pape jun. helt ud af billedet, og det kan ikke være rigtig, at en 
mand der producerede 11 børn ikke skulde nævnes i historien, og et 
rent overfladigst blik på Roeslunds historie, vilde også bekræfte, 
at det ikke kunde havde faregået som fremstillet, nemlig at det var 
den ældre Pape der mageskiftede med Roeslund i 1888:

Skøde.
Jeg underskrevne propritær Hans Christian Pape til Hejselt sælger, 
skøder og herved overdrager til min: søn hidtil forpagter af Hejselt, 
Hans Christian Pape, den mig ifølge skøde af 23 juni 1843, tinglæst 
2o juli samme år, tilhørnede ejendom Hovedgården Hejselt, med rette / 
tilhørende øg tilliggende i Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjør
ring Amt, betegnet og skyldsat således:

matr.nr.la af hartkorn 15 td, 1 skp, o fjk. o alb. gi, skat 2o2 kr.59 
- -2b-- o-o- o- 1/4 - - - 4

tilligemed påstående bygninger, disses mur- og nagelfast tilbehør, 
derunder 1 kakkelovn i salen og 1 kakkelovn i kontoret, avl, afgrø
de og gødning, besætning og inventarium og avlsredskaber. Alt såle
des som ham i egenskab af hidtil værende forpagter overleveret.
Videre følger i overdragelsen fællespart til køberen afden af mig 
i forskellige skøder på salg af fæstegods og hovedgårdsparceller 
forbeholdte jagtret for det tidsrum denne er reserveret eller lov- 
ligt.<kan haves og frafalder om denne jagtoverdragelse enhver rets- 
anmærkning.

Købesummen for anførte ejendom og øvrige overdragne berigtiges ved 
at køberen overtager til forrentning og indfrielse følgende på ejen
dommen hæftende prioriteter: 

3 • 6o,39o kr. 80 øre til Vallø Stift.
b. 11-rOOO oo til Petersen til 5 % rente p.a.
c« 2.6oo oo til Tørzleff
d. 8.000 oo til Weimann eller nu Høffding
e. 3.2oo oo til Wulff til 5 % rente p.a.
f. 2.635 - 53 til Hvalsøre til 5 % rente p.a.

87.826 kr.53 øre
skriver syv og firsindstyve tusinde otte hundrede sex og tyve kroner
femti tre øre. Og da køberen selv har at ordne sig med panthaverne
om gældens overtagelse og jeg for overdragelsen ikke har videre at 
fordre, så skal bemeldte ejendom, som køberen har taget i besiddel
se og hvoraf han fremtidig svarer skatter og andre derpå hvilende 
offentlige afgifter og byrder, nu tilhøre ham med fuldstændig ejen
domsret, med de samme rettigheder og almindelige byrder, hvormed den 
har tilhørt mig, og forpligter jeg mig til at hjemle køberen ejen
dommen! ved lovligt og anmærkningsfrit skøde, og bemærkes at køberen 



af ejendommen forrenter den samme påhvilende 1/6 bankhæftelse, at 
han respekterer den ejeren af matr.nr.le indrømmede ret til at tage 
28oo læs mergel i ejendommen, således som i den derom stedfundne 
tinglæsning nærmeree bestemt, at han respekterer den undeT 12 novem
ber 1885 tinglæste deklaration om fredskovsforpligtelse på 43 tøn
der land af matr.nr.la, og at den ovennævnte obligation anført under 
litra b til Petersen efter pantebogen lyder på 2o.ooo kr., men købe
ren kan erhverve den for 11.ooo kr. Af købesummen regnes 75.ooo kr. 
for den faste ejendom, resten 12.826 kr. 53 øre for besætning og 
øvrige overdragne.
Til bekræftelse med min uderskrift vidnefast.

Til vitterlighed:

p.t. Sæby den 8 januar 1887
H,C.Pape

N. K.Kristiansen 
sagfører

H.Poulsen 
kontorist

Hans Chr.Pape jun. måtte for at gennemføre handlen låne, i første 
omgang 11,ooo kr. i Vallø stift, og senere yderliger 3.ooo kr. samme 
sted og fik indenrigsministeriets tilladelse til at betale 4-? % ren
te af hele beløbet 74.ooo kr.,men ikke nok med det, Stiftet forlang
te også at Hans Chr.Pape den ældre lod Vallø Stift få håndpant i 
de f-lieste af de pantebreve han havde fået da han solgte jorden på 
Piersholt eller Hejselt mark.
Hans Chr,Pape jun. var født den 6 november 1844 og gift med Ane Ce
cilie Hansen, født den 17 april 1844. Han overtog Hejselt, der ef
ter forlydende var stærkt forfalden, under landbrugskrisen, til den 
laveste pris gården kunde sælges til, som nævnt for gælden, men om 
det så var for meget, er en helt anden sag, hans sviger moder synes 
det var, se hendes testamente 2.6.1898-19.

T estamente
Underskrevne Edel Hansen, født Engelsdatter af Århus har af mit ægte
skab med min i 1886 afdøde mand fældbereder Jørgen Hansen, efter hvem 
jeg hensidder i uskiftet bo ifølge testamente af 13 september 1876, 
følgende børn, nemlig:
1. en søn Erik Sørensen Hansen, købmand i København
2. en datter Ane Cecilie Pape, født Hansen
der ved min dødelige afgang vil være de eneste arvinger til fællesboet 
eftersom ingen af os efterlader sig andre livsarvinger.
Skønt boets ejendele, der i det væsentlige ere erhvervede ved min og 
min mands flid og arbejdssomhed og ved en høj grad af sparsommelighed, 
idet vi altid have haft vore kjære børns vel for øje, ikke ere af no
gen betydelig værdi i forhold til nutidens store fordringer,vil det 
børnene arve dog altid kunne være en støtte for dem i trange tider, 
når det anvendes på rette måde og virkelig komme dem selv tilgode, 
og det er med disse betragtninger for øje at jeg har bestemt mig til 
- hvad jeg véd tillige var i overensstemmlse med min afdøde mands 
ønske - at fastsætte efterfølgende testamentariske bestemmelser.

1
Når jeg ved døden afgår, skal boets faste ejendom, kapitaler, rede 
pengey udestående tilgodehavende eet. straks tages under forsegling
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og registrering, medens møbler og deslige løsøregenstande kunne ud
leveres til mine børn uden registrering til indbyrdes deling.

Efterat boets værdi derefter på sædvanlig måde er constateret, vil, 
når dette bliver moden til slutning den arv der tilfalder min oven
nævnte søn være at udbetale ham til fri rådighed.
Min datter Ane Cecilie Pape, født Hansen, er gift med propritær Pape, 
der for tiden er nominel ejer af gården Hejselt og har af- dette æg
teskab lo børn, hvoraf kun den ældste er udenfor hjemmet.
Mandens formuesomstændigheder ere i høj grad miserable, idet alene 
hans prioritetsgæld betydelig overstiger hvad ejendommen under de 
nuværende forhold vil være værd i handel og vandel, og det er der
for min og vistnok de flestes overbevisning, at dersom hans hustru, 
mit barns, arv bliver udbetalt til ham, vilde den strax forsvinde 
som i et bundløst svælg uden at komme familien til nogen virkelig 
nytte.
I betragtning af disse omstændigheder er det, at jeg herved fast
sætter, at al den arv der ved min dødelige afgang tilfalder oven
nævnte min datter Ane Cecilie som mødrenearv skal holdes udenfor 
hendes og mands fællesbo, hvorimod den bliver at betragte som en 
hende tilhørende særformue og at sikre som umyndiges midler enten 
under overformynderiet eller på anden betryggende måde således at 
den årlige rente og indtægt tilfalder minr datter personlig, sålænge 
hun lever og kun kan udbetales mod hendes egenhændige kvittering, 
medens kapitalen hverken kan udbetales til hende, hendes mand el
ler nogen anden på deres vegne men uformindsket skal conserveres 
til fordel for hendes børn, hvem den tilfalder ved hendes dødelige 
afgang som en mødrenearv, dog alt under forbehold af hendes testa
tionsret og hendes arveret efter hende.

2.
Når arven ved min datters død falder til hendes børn er det mit øn
ske, at derr næstælste af børnene sønnen Edelst Jørgen, nu omtrent 
15 år gammel, der er opkaldt efter mig og min mand skal arve en 
fjerdedel mere end sine sødskende og medarvinger.
Denne testamentaririske dispositioni ønskerjeg nøjagtig overholdt og 
indsætter desårsag herved min hidtidige rådgiver procurator A.Lang
balle i Arhus og min broder propritær Sørensen til Kathrinebjerg ved 
Arhus til executores testament! med ret til at behandle og slutte 
boet og til, hvis de ønsker sådant, at beregne sig et passende ve
derlag for den hermed forbundne ulejlighed og ansvar.
Jeg agter at ansøge allerhøjeste confirmation på dispositionen, for- 
såvidt angår bestemmelsen1 i denne om at den min datter tilfaldende 
arv vil være at båndlægge under overformynderiet, sålænge hun lever.
Til bekræftelse ved min underskrift i overværelse af notarius pub
licus.

Arhus den lo februar 1888.
Edel Hansen

Hans Christian Pape jun. mageskiftede den lo januar 1889 med propri
tær Harald Johan Wilhelm Kähler Hartz, Roeslund, matr.nr.13 i Alle- 
rup, Hellevad Sogn:
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flaqeskiftesk jøde
Jeg underskrevne propritæ Hans Christian Pape overdrager, mageskif- 
teskjøder herved til propritær Harald Johan Vilhelm Kåhler Hartz af 
Roeslund den mig ifølge skøde af 8 januar 1887, tinglæst 13 s.m. 
tilhørende ejendom Hovedgården Hejselt med rette tilhørende og til
liggende i Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, beteg
net og skyldsat således: matr.nr. eet., tilligemed påstående bygnin
ger, disses mur- og sømfaste tilbehør, avl, afgrøde og gødning, be
sætning og inventarium og aulsredskaber. Alt således som det er hr. 
Hartz påvist og af ham straks tages i besiddelse og forpligter mig 
til at fravige ejendommen førstkommende lørdag.
Videre medfølger i overdragelsen transport til køberen af den for
rige ejer forskellige skøder på salg af fæstegods og hovedgårds
parceller forbeholdte jagtret for det tidsrum denne er reserveret 
eller lovligt haves, og frafaldes om denne jagtretsoverdragelse en
hver retsanmærkning.
For denne overdragelse er jeg fyldestgjordt ved, at hr.Hartz dags 
dato har meddelt mig mageskifteskøde på ejendommen Roeslcind, matr. 
13 i Allerup, Hellevad Sogn og at han overtager til indfrielse og 
forrentning fra juni termin dette år den Hejselt påhvilende gæld 
til Vallø Stift, nemlig 71.ooo kr. ifølge pantebrev 13 januar 1887, 
og 3ooo kr. ifølge obligation af 15 juni 1887, læst 16 s.m. De øv
rige Hejselt påhvilende prioritetshæftelser forpligter jeg mig til 
strax at foranledige kvitterede til udslettelse af pantebogen, dog 
at hr.Hartz skal respektere og forrente den ejendommen påhvilende 
1/6 bankhæftelse.

Hr.Hartz skal respektere: 1, den ejeren af matr.nr.le af Hejselt 
indrømmede ret til at tage 28oo læs mergel i ejendommen, således 
som i den derom stedfundne tinglæsning nærmere er bestemt, 2, den 
under 12 november 1885 tinglæste deklaration om fredskovsforpligtel
se på 43 tønder land af matrrla og 3, den under 17 maj 1888 ting
læste lejekontrakt af 5's.m. hvorved et hus med jord af matr.nr.la 
er bortlejet i 49 år til Christen Jensen.
Den herved tilskødede ejendom ansættes til værdi 5o.ooo kr. og det 
medfulgte løsøre til 24.ooo kr. og da jeg på Roeslund overtager en 
priortetsgæld på 2d.ooo kr. bliver altså byttesummen for de faste 
ejendomme 3o.ooo kr.
Omkostningerne ved det mageskiftebrevs udstedelse, stempling og 
tinglæsning betales af Hartz, der udreder de Hejselt påhvilende 
kommuneafgifter for sidste halvår af 1888 og kongelige skatter for 
oktober termin 1888.
I henhold til foranstående skal fornævnte Hovedgård Hejselt med det 
anførte tilbehør herefter tilhøre hr. Hartz, der selv ordner sig 
Vallø Stift om gældens overtagelse, med fuldkommen ejendomsret og 
med de samme almindelige byrder, rettigheder og forpligtelser, hvor
med den hidtil har tilhørt mig og forpligter jeg mig til at hjemle 
ejendommen ved lovligt og anmærknings frit skøde.
Hans Chr.Pape(den ældre) og fruen, flyttede med til Roeslund og her 
døde fru Pape den 17 marts 1889 og Pape den 27 juni s.å. Da døsboet 
skulde gøres op, vidste det sig at Pape stadig havde et pantebrev 
tilbage fra de frasolgte parceller på Piersholt, resten var jo givet 
i handpant til Vallø Stift. Pantebrevet lød på 55o kr. og var ud
stedt af ejeren; af matr.nr.lh Ahøj. Pantebrevet skulde nu sælges på 
auktion for at gøre boet op, og den 7 august 189o blev auktionen 
holdt véd auktionsretten i Sæby, og her blev sagfører Kristiansen 
eneste bydende med 5o kr. og fik hammerslag, men herfra skulde så 
trækkes 2/3 af auktionsomkostningerne, og resten var Hans Chr.Papes 
hele rørlige formue, ved hans dødelige afgang.
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Wageskiftekontrakt
oprettet mellem underskrevne Harald Johan Vilhelm Kåhler Hartz af 
Hejselt og William Jensen af Nygård.
Jeg H.J.K.Hartz forpligter mig herved til at overdrage og mageskif
te til William Jensen den mig ifølge mageskifteskøde af 27 december 
1888, læst lo januar 1889 tilhørende ejendom Hejselt Hovedgård i 
Torslew Sogn, skyldsat således:
matr.nr.la hartk, 15 td. 1 skp. o fjk. o alb. gi. skat kr. 2o2-59 

2b o - o o
med tilliggende og underhørende jorder, påstående bygninger og der- 
iværende mur- og sømfaste genstande, deriblandt 13 kakkelovne og en 
strygeovn,samt avl, afgrøde og gødning samt besætning og inventarium, 
bestående af 58 køer, lo 2 års kvier, 11 kalve, 2 tyre, 2 trækstude, 
9 heste, 1 føl, 5 sæt seletøj og grimeir, 7 får, 1 vædder, 7 lam, 5 
grisesøer, 1 orne, 26 polte, 5 smågrise, 1 vagtkasse, 2 kvier i svi- 
nestaHden, 2 jerngrisetrug, 1 grutningskasse, 5 kassetrillebøre, 4 
hjulbøre, 1 roeskæremaskirie, 1 kasterensemaskine, 1 tærskeværk og 
hestegang, 2 kassevogne, 3 skoddervogne med tilbehør,af skodder og 
hække, 1 enspænderkassevogn, 1 kassefjedervogn med svinehække, 1 
mejerivogn, 1 slåmaskine med 2 knive, 5 plove, 2 engelskharver, 4 )
svenskharver, 3 dgnskharver, 1 hesterive, 1 radrenser, 1 muldplov,
1 roesåmaskine, 1 kornviftemaskine, 2 arbejdsslæder, 1 ringtromle,
2 hestegange, 1 hakkelsmaskine, 4 slibestene. 1 havrekasse, 1 halv
tønde, 1 centrifuge, 1 høvlebænk, 1 køkkenstol, 1 skovsav, 1 bistade 
med bier, 1 disk, 1-^ æltevogn, 3 murstensforme',-, 2 brøndstensforme,, 
6 mistbænke vinduer, haveredskaber, 12 transportspande, 1 kjærne- 
værk, 2 kjærner, 3 malkespande, 1 knivharve, jernværk til en husmøl
le, 1 rulle og 1 deigtrug.

Efter bedste skønnende ansættes ejendommen og hvad der følge med sam
me til værdi 125.ooo kr., hvoraf 25.ooo kr. regnes for løsøret. Som 
vederlag herfor forpligter jeg William Jensen mig til at overdrage 
til H.J.V.K.Hartz den mig ifølge skøde af 13 december 1889, tinglæst 
8 januar 189o, tilhørende ejendom ”Nygård” i Hørmested Sogns nord
lige del, betegnet således:
matr.nr.14a hartk. 2 td. 7 skp. 1 fjk. 3/4 alb. gi. skat kr. 27-84 

7b o o o o
med tilhørende anpart i Hørmested Kirke med tiende, samt ejendommens , 
rette til- og underliggende, påstående bygninger med mur- og søm- 
fast tilbehør, 1 vindmølle med inventarium, avl, afgrøde, gødning, 
besætning, inventarium bestående af 1 rød hoppe, 1 føl, 16 køer, 6 
kvier med kalv, 3 kalve, 2 tyre, 4 får , 1 vædder, 5 lam, 3 grisesøer, 
13 polte, 5 smågrise, 3 arbejdsvogne med tilbehør, 1 kassefjedervogn^ 
2 plove, 2 engelskharver, 2 danskharver, 1 ringtromle, 1 hesterive, 
1 frøsåmaskine, 1 hakkelsmaskine, 1 tærskemaskine med halmryster og 
hestegang, 1 rensemaskine, 1 radrenser, 1 vandsnegl, 2 sæt seletøj, 
avlsredskaber og tømmer, 2 trillebøre, 1 vagtkasse, 2 slibestene, 1 
rulle, 1 bagetrug, 1 høvlebænk, 9 transportspande, 1 trækvogn, 2 
mælkespande, 3 kakkelovne, 1 tørveæltemaskine.
Denne ejendom og hvad der følger med samme ansættes efter bedste skøn
nende til 40.000 kr«, hvoraf 8ooo kr. regnes for det medfulgte løs
øre.

Jeg William Jensen udreder en byttesum af 68.o58 kr. 8L> øre, der 
fremkommer således:

O
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1. Jeg overtager til fremtidig forrentning den Hejselt påhvilende
1/6 bankhæftelse ifølge obligation af 26 april 1842 568-kr.

2. Jeg overtager til indfrielse og forrentning fra juni 
termin d.å. den Hejselt påhvilende prioritetsgæld til
Vallø Stift 69.000 -

hvoraf 65.ooo kr« hæfter med l'prioritet og 4ooo kr.
på 2. prioritet. Sidstnævnte beløb afdrages med 8oo
kr. årlig. Hele denne gæld forrentes med 4 % årlig
3. Jeg har idag til Hartz contant betalt 4.ooo -
4. Forpligter mig til skadesløst at betale ham i 

førstkommende december termin

derimod overtager jeg H.J.V.K.Hartz til indfrielse 
og forrentning den på Nygård hvilende prioritets
gæld til den Danske Landmandsbank, ' til rest

altså byttesum
det bemærkes, at bemeldte gæld til Landmandsbanken 
forrentes og afdrages med 5-? %, ifølge pantebogens 
re end anført, idet afdragene ikke er udslettede.

4.250 -

777.818 kr.

9.759 - 19øre
68.o58 kr.81 øre

der for tiden 
udvisende er stør-

Overtagelsen og tiltrædelsen af de overdragne ejendomme Pinder sted 
strax og det overdragne er fra nua af for erhververnes regning og ri
siko, navnlig også- i ildsvådetilfælde imod, at han oppebære assuran
ceerstatningen.

Samtidig med at William Jensen betaler de resterende del af den> kon
tante byttesum 425o kr., udstedes gensidig behørige mageskifteskøder, 
fri for videre hæftelser end ovenanført, dog er William Jensen be
kendt med og skal respektere følgende hæftelser på Hejselt:
a. Deklaration af 21 september 1885, tinglæst 12 november s.å. hvor

efter 43 td. land af hovedparcellen matr.nr.la skal behandles 
som fredskov.

b. Lejekontrakt af 19 marts 1892, tinglæst 31 s.m. til Jens Christi
an Nielsen på Christian Peter Christensen og hustrus livstid.

c. Lejekontrakt af dags dato til Lars Christian Sørensen på et styk
ke jord af matr.nr.la med ret til under visse betingelser at er
holde skøde. De resterende 2oo kr. af overdragelseessummen oppe
bærer William Jensen.

d. at jeren af matr.nr.le har ret til at tage 28oo læs mergel i
ejendommen(Hartz indestår imidlertid for at denne ret bortfalder).

H.J.V.K.Hartz skal på Nygård respektere 2 vejservitutter, efter do
kumenter, tinglæste henholdsvis lo juli 1878 og 11 januar 1888, en 
deklaration om fredskovsforpligtelse for Nygård plantage, samt 2 
dokumenter, tinglæste henholdsvis 18 apriil 1888 og 2o marts 1889, 
hvorved jordlodder ere bortforpagtede på langt åremål med ret for 
brugerne til at fordre udstykning og skøde, ligeledes respekteres, 
at der på Hørmested Kirke med tiende hæfter gæld.
Resterende skatter og afgifter udredes af kontrahenterne af de ejen
domme, som de afstår, hvorimod fremtidige skatter og afgifter udre
des af de respektive erhververe.

L/50 
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Samtlige omkostninger i anledning af denne kontrakt og mageskifteskø- 
derneesudstedelse, stempling og tinglæsning, derunder også halvpro- 
centaf gif ten', udredes af kontrahenterne med halvdelen hver. I søgs- < 
målstilfælde anvendes den hurtige retsforfølgning efter frdn. 25 
januar 1828 og den tabende part skal udrede skadesløse omkostninger.
Således indgået bekræftes med vore underskrifter.

p.t. Sæby den 26 august 1893.
H,Hartz W.Jensen

Til vitterlighed:
P.Helium Svend N.Munck

Jeg erkender herved dags dato af hr. William Jensen at have erholdt 
udbetalt af den mig tilkommende byttesum looo kr. skriver et tusinde 
kroner, så at jeg endnu har tilgode på denne 325o kr.

p.t. Sæby den 19 oktober 1893.
H.Hartz.

Skøde.
Efter at hr.Willum(er muligvis tidligere stavet forkert )Jensen~öu 
endvidere har betalt mig contant 325o kr. og medelt mig mageskifte
skøde på gården Nygård matr.nr. 14a og 17b i Hørmested sogns nord
lige del, så at foranstående magesU<ifte contrakt er opfyldte, så 
skøder og endelig overdrager jeg ham den ham ved kontrakten over
dragne, af ham i besiddelse tagne ejendom Hejselt Hovedgård matr.nr. 
la og 2b’ i Torslev sogn med tilbehør, der således herefter skal 
tilhøre ham med fuldkommen; ejendomsret og med de samme rettigheder, 
byrder og forpligtelser, hvormed den ifølge det citerede skøde af 
27 december-1868, læst lo januar 1889 tilligere har tilhørt mig, 
idet jeg hjemler ham den' i overensstemmelse med kontrakten. Hr. Wil- 
lum Jenserr overtager som i kontrakten anført, bankhæftelsen 568 kr. 
og prioritetsgælden til Vallø Stift 69.ooo kr.
Til bekræftelse med min underskrift.

p.t.Sæby den 2 november 1893(læst 16 s.m
H,Hartz

Til vitterlighed: ,
P.Helium A.Andersen

Willum Jensen1 omkom ved en kørselsulykke ved Gunhilds Bro øst for 
Syvsten den 23 august 1897, 43 år gammel, og enken Martine Jensen, 
født Christensen, sad tilbage med 6 umyndige børni. Hun fik adkomst 
til gården den 4 maj 19o5, og fik den 9 november 1915, lyst 27 ja
nuar 1916 kongelig bevilling til at føre familienavnet THRANE:

Vi Christian den Tiende,
af guds nåde konge til Danmark, de..Venders og Goters, hertug til 
Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, 
Gøre vitterligt: Efter derom allerunderdaninigst indgiven ansøg
ning bevilge Vi herved allernådigst, at 1) enkefru Martine Jensen, 
født Christensen, af Torslev under Hjørring Amt i Vort Land Nørre
jylland, der er født i Fjelsted den 26 januar 1854 og døbt i Sindal 
Kirke den 9 april s.å. og hendes nedennævnte seks børn, nemlig:
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2) propritær Harald Henius Jensen, der er født den 14 november 1882 
i Sindal.

3) Helga Jensen, der er født den 19 oktober 1884 i Sindal.
4) Emil Jensen, der er født den 16 september 1888 i Sindal.
5) Carl Jensen, der er født den 13 januar 189o i Sindal.
6) Axel Jensen, der er født den 23 oktober 1892 i Sindal.
7) Frederiks Kristian Jensen, der er født den 13 december 1895 i 

Torslev, samt fornævnte propritær H.H.Jensens 2 børn:
8) Ellen Jensen, der er født den 18 januar 19o8 i Skæve.

9) Else Jensen, der er født den 13 februar 1911 i Ugilt, må for frem
tiden føre familienavnet:

THRANE

Givet i København den 9 november 1915.
Under Vort Kongelige Segl.

(L.S.)
Efter Kongens befaling.

Zahle/ V.Topsøe-Jensen.

Fru Thrane solgte den 2o januar 1916 til konsulent C.Frederiksen, 
Dalbyover, grd. Jørgen Frederiksen, Dalbyover og grd. Knud R. Beyer, 
Moestrupgård, for 225.ooo kr,, der den 11 januar 1917 solgte lidt 
jord fra til 4 af ejendommene på Hejselt mark, og mageskiftede den 
19 april 1917 med Martin Pilgård, der var ejer af Pilgård i Snevre 
i Bjergby sogn. Hejselt blev sat til en værdi af 2oo.ooo kr. og Pil
gård til lo2.5oo kr. Hejselts areal blev opgivet til 315 tønder land, 
og sælgerne skulle erstatte hvad der manglede heri med 5oo kr. pr. 
tønde land. Handelsfolkene fra Randeregnen er ikke omtalt i noget 
der hidtil er skrevet om Hejselt.
Martin Pilgård lod i 1932 gården gå til tvangsauktion, og den blev 
her overtaget af Diskontobanken i Hjørring, der den 21 februar 1933 
overdrog retten til skødet til Janus Christensen for 2oo.ooo kr.

Efter Janus Christensens død fik enken Ingeborg Christensen adkomst 
til gården den 16 juli 1982 og solgte den 26 november 1984 til pro
pritær Erik Seidenfaden, Ormholt.



Tryvej 181
matr.nr.lc 2d Hejselt H.

Christian Peter Christensen købte ejendommen fra Hejselt den 
24 decb.1885 for 29oo kr. Matr.nr.lc blev sat i hartkorn til 1 
skp. 2 fjk. 2^ alb. og gi. skatten var 2 kr. 83 ørematr.nr. 
2d blev sat til 1 alb. og gi.skatten til 16 øre. Han fik et lån 
på 16oo kr. i kreditforeningen af mindre ejendomme på landet og 
resten af købesummen lod Hans Chr.Pape, Hejselt stå som 2.pri
oritet til 4 % rente. Pape forebeholdte sig jagtretten til den 
1 maj 1899.

Christian Peter Christensen solgte den 6 sept.1888 til Lars 
Chr.Thomsen fra Ørtoft for 3ooo kr., der den 22 febr,19oo solgte 
til Peder Chr.Frederiksen fra Mølhaven for 6ooo kr., der den 26 
juni 19o2 solgte til Laurits Chr.Christensen, der den 19 sept. 
19o7 solgte til Anton Marinus Svendsen.

Anton Marinus Svendsen købte den 11 januar 1917 parcellerne 
lai I--? og lap l-3-o fra Hejselt for tilsammen 4.274 kr. 47 øre 
og den 25 sept.1934 solgte han til Carl Wolstrup.



TRYVEJ 191
matr.nr.Id Hejselt H.

Thomas Hansen fra Mariagergård ved Mariager købte parcellen 
(med matrialer til hus opførelse) fra Hejselt den 24 decb.1885 

for 32oo kr, Ejendommen blev sat i hartkorn til 1 skp. 1 fjk. 

o alb. og gi. skatten var 2 kr.o7 øre. Han fik et lån på 135o 
kr. i kredtf. af ejere af mindre ejendomme på landet til 4 % 

rente og 5^ % ydelse. Resten af købesummen lod Pape stå som 2. 
prioritet til 4 % og forebeholdte sig jagtretten til 1 maj 1899.

Thomas Hansen kørte tilsyneladen fast i 1889 og Hans Chr.Pape 
(den yngre), der var flyttet til Roslund, overtog og solgte den 
27 juni 1889 til Jens Peter Thomsen fra Ørtoft for 25oo kr.,men 
dette måtte være bleven annuleret for den 2o april 1893 solgte 
Thomas Hansen til Peder Kristian Hansen Kirkegård, jvnf.17.5. 

1894-4, der den 29 august 1895 solgte til Niels Peter Pedersen, 
der solgte til Marinus Jensen, der den 6 marts 19o2 solgte til 
Valdemar Jensen for 3.625 kr.

Valdemar Jensen købte den 14 maj 19o8 parcellen Ir fra Hejselt 
og solgte den 7 marts 1912 til Ole Jensen fra Horshavehus for 
7.8oo kr. og købte derefter St.Nedergård.

Ole Jensen solgte den 8 febr.1917 til Gotfred Sørensen, der 
den 25 marts 192o solgte til Thomas Laurits Nielsen fra Jerslev 
for 19.5oo kr., der den 3o august 1923 solgte til Chr.Peter An
dersen fra Srd.Ørvad i Skæve, uden besætning, for 2o.ooo kr. og 
købte derefter Sønder Ørvad.

Chr.Peter Andersen solgte den 19 marts 1925 til Jens Peter Pe
dersen fra Stensholt for 2o.ooo kr.

O.H.Nielsen solgte den 23 okt.1946 til Egon Winther Christen
sen, der den 19 febr.1973 solgte til Klaus Højsgård, der den 3 
maj 1976 solgte til Uffe Hansen.



Tryvej 2o5 
matr.nr,lg

Simon Poulsen købte fra Hejselt den 24 decb.1885 for 24oo kr. 
og solgte den 28 maj 1885 til Peder Chr.Thomsen og gik på en 
slags aftægt på ejendommen hvor han døde som indsidder den 4 sept 
1897 og hustruen Birthe Marie Poulsdatter døde den"2o febr,19oo.

Peder Chr.Thomsen solgte den 25 april 1895 til Christian Peter 
Christensen for 16oo kr«, der måtte havde solgt videre til Jens 
Chr.Nielsen s.d., der den 27 febr.l9o8 købte matr.nr.11a fra Hej
selt og den27 maj 19o9 købte han ligeledes nr.Ile.

Jens Chr.Nielsen døde den 24 decb.1912 og enken Kristiane Niel 
sen f.Kristensen fik adkomst til ejendommen den 25 marts 1915 og 
solgte den 6 juli 1922, ifølge købekontrakt af 6 april s.å. til 
sønnen Alfred Chr.Nielsen for 9.5oo kr.

Jens Nielsen solgte den 22 sept.1948 til Niels Chr.Nielsen, 
der den 22 april 195o solgte til Tscherning Christian Nielsen, 
der den 5 juli 1954 solgte til Anker Christian Larsen, der den 
21 sept.1963 solgte til Verner Helsinghof, der den 14 novb.1963 
solgte til Th.Sørensen, der den 11 decb.s.å. solgte til Peter 
Agård Jensen.



Tryvej 2o9
matr,nr.If Hejselt H,

Hans Ditlef Kiel-købte parcellen fra Hejselt den 24 decb.1885 
for 165o kr. Han fik et lån i husmandskeditf. på 75o kr, Hans Chr 
Pape, HejseIt forebeholdte sig jagtretten til 1 maj 1899.

Kiel solgte den 3o august 1894 til Anders Christian Christen
sen for 155o kr., der den 21 marts 1895 solgte til landpost Chri
stian Johansen fra Bruunvang for 1325 kr.

Efter Christian Johansens død fik enken Ane Kirstien Johansen 
f.Jeppesen adkomst til ejendommen den 4 okt,19o6 og solgte den 25 
april 19o7 til Gotfred Sørensen for 25oo kr., der den 1 febr. 
1917 solgte til Christian Jensen for 9,7oo kr., alt løsøret med
fulgte undtagen 6 høns. Ejendomsskylden var da 5.ooo kr. Ejendom
men blev da kaldt Nybrohus.

Niels Chr.Knudsen solgte den 3o marts 1976 til politibetjent 
Frank Bjarne Pladsen.

Matr.nr.le

Hans Chr.Pedersen fra Boller købte parcellen fra Hejselt den 
15 juni 1886, med ret til 28oo læs mergel. Han døde den 22 maj 
1911, 61 år gi« og arvingerne solgte den 28 sept.1911 til Alfred 
Thomsen fra Boller for 4.ooo kr., der ifølge navnebevis nu hed
der Jens Alfred Bakholm.



Å H 0 J
matr.nr.Ih Hejselt H.

Christen Christensen købte parcellen fra Hejselt .den 24 
decb.1885 for 14oo kr, og solgte den 18 sept.1913 til Carl Chr. 
Jensen, der den 13 juli 1917 købte parcellen matr.nr.7 af Hej
selt og solgte den 17 maj 1923 til fodermester Olav Peter Jen
sen, Try Vestergård for 11.7oo kr. og købte derefter matr.nr. 
lx (Risager).

Erling Julius Nielsen solgte den 1 maj 1966 til Oskar Dau- 
gård, der den 7 april 1978 solgte til Søren Peter Sørensen og 
Henny Jensen.
Tryvej 2o2

N.B. Den første ejer hed Christen Christian Jensen, se 7.8.189o-31

Matr.nr.li Hejselt H.
Anders Nielsen købte den 24 decb.1885 fra Hejselt, med byg

ninger som hans svigermoder Ane Bang beboede, for 215o kr. og 
solgte den 14 marts 1889 til Christian Nielsen fra Agdrup mark 
for 35oo kr., der den 31 juli 189o mageskiftede med Peder Chri
stian Thomsen fra Jerslev, der også købte lg. Efter Peder Chr. 
Thomsens død fik enken Inger Marie Thomsen f. Christiansen ad
komst til ejendommen den 5 juni 1913 og solgte den 11 juni 1914 
til sønnen Magnus Thomsen for 14.ooo kr.

Th.J.Wadsholt solgte den 11 decb.1934 til Ole Christen An
dreasen, der den 14 maj 1955 solgte til Vagn Nielsen, der den 
1 maj 1972 solgte til Orla Nielsen.

li 
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HjorthoIm 
matr.nr.Ik Hejselt

Christian Nielsen fra skæve købte parcellen(muligvis med 
nogen bygning) fra Hejselt den 24 decb.1885 for 36oo kr. 
Parcellen blev sat i hartkorn til 2-1-1 og gi. skatten var 3 
kr. 91 øre.

Chr.Nielsen solgte den 13 januar 1887 til Jens Andreas 
Mortensen fra Grønheden for 45oo kr. Der medfulgte 3 køer, 2 
får, 2 grise, samt avlsredskaber og 2 kakkelovne. Det blev be
mærket at 2.prioriteten nu efter ejerskifte var opsigelig med 
et i års varsel.

Jens Andreas Mortensen solgte den 7 febr.1889 til Anders 
Nielsen for 48oo kr., der den 12 januar 19o5 mageskiftede med 
Christen Jensen, Elsthave, der den 22 febr.1917 solgte til 
Niels Ejnar Nielsen, hidtil Knudseje mark for I6.800 kr., der 
den 16 novb.1922 solgte til Julius Henry Jensen.

Ejnar Jensen solgte til Holger Holm, der gav ejendommen, der 
hidtil var bleven kaldt Petershåb, navnet Hjortholm og efter 
at havde opført et herskabeligt stuehus solgte han den 2o decb. 
1978 til Astrid Leisner(1.3oo.ooo kr.), der den 23 decb.1982 
solgte til Ib Flensted Nielsen(845.033 kr. 18 øre).
Tryvej 199
lk 5.2341 m2



Fredensholm
matr.nr.IL

Jens Chr.Christensen købte parcellen fra Hejselt den 24 decb. 
1885 for 28oo kr. Han optog et kreditforeningslån på 14oo kr. Par 
cellen blev sat i hartkorn til 1 skp. 1 fjk. 1 alb. og gi.skatten 
var 2 kr« 23 øre.

Jens Chr.Christensen solgte den 4 sept,189o til Jens Peter 
Thomsen fra Sæbygårdshus for 2ooo kr. Der var da tinglæst føl
gende servitut på ejendommen „ en vej anlagt til det af Thomas 
Harborg anlagte teglværk skal køberen, eller efterkommende ejere 
stedse lade forblive til brug for alle og enhver og dertil af
give fyld i bakken eet."

Jens Peter Thomsen solgte den 28 april 1892 til Mikael Chri
stensen, der den lo decb.l9o3 solgte til Frands Christensen for 
5ooo kr«, der den 9 januar 19o8 købte parcellen matr.nr. Is af 
Hans Pedersen, Boller, til forening, for 2o5o kr.

Frands Christensen solgte den 16 april 1917 til Christen Mad
sen, hidtil Knudseje mark for 16.ooo kr., der den 3 april 1919 
solgte til sønnen Ingemann Thorvald Madsen for samme pris og gik 
på aftægt i en lejlighed i øster ende af huset med 2 vørelser på 
hver 25 kvr.alen og køkken, men året efter blev denne handel an- 
nuleret og Christen Madsen købte den 2 decb.l92o ejendommen til
bage for samme pris.

Christen Madsen døde den 2 decb.1922 og enken Ingeborg Madsen 
f.Jensen fik adkomst til ejendommen den 3o novb.1922 og solgte 
den 22 novb.1923 til sønnen Ingemann Thorvald Madsen for 19.ooo 
kr.

Ingemann Thorvald Madsen solgte den 2 okt.1948 til Mathinus 
Christensen, der den 4 decb.1964 solgte til Henning Christensen.

Tryvej 198

matr.nr.IL


Hellediq 
matr.nr.Im

Teglbrænder Thomas Christensen Hauborg købte ejendommen i hen
hold til købekontrakt af 2o maj 1885 for 6000 kr., men transpor
terer retten til skødet til plejesønnen Jens Peter Hansen „ med 
de af mig på parcellen opførte bygninger ”. Der medfulgte 2 heste 
2 køer, 1 ged, 4 får, 2 grise, samt diverse redskaber, også tegl
værksredskaber. Skødet blev tinglyst den 24 decb.1885.

Jens Peter Hansen solgte den 11 april 1918 til Lars Kjeld 
Christiansen fra Skæve for 26.ooo kr.

Lars Kjeld Christiansen måtte give op under landbrugskrisen i 
begyndelsen af 3overne og den 1 juni 1932 kom ejendommen ved fo
gedudlægsskøde til Jens Jensen liiolstrup, efter hvis død enken 
Agne l*lary Wolstrup fik adkomst ved skifteattest den 14 august 
197o og solgte den 11 sept. s.å. til Svend Thomsen, der den 12 
januar 1977 solgte til Mogens Thomsen, for hvem avlsbygningerne 
brændte. Han solgte den 23 febr.1979 til revisor Ole Erhardt 
Nielsen,

Tryvej 186



Tryvej 194.

matr.nr.In

Hans Chr.Pape, Hejselt solgte parcellen til sønnen Hans Chr. 
Pape, der da var ansat på Lindenborg godskontor, den 22 decb. 
1885, der den 7 febr.1886 solgte til broderen J.Henrik Pape, der 
den 14 august 189o solgte til sin onkel Søren Urban Pappj* Bød
kerhuset i Hørby for looo kr., der straks solgte videre til mu
rer Jens Peter Jensen fra Bollebakken for samme pris.

Jens Peter Jensen solgte den 23 juni 1898 til Peter Christian 
Kirkegård, Boller for 16oo kr., der den 15 januar 19o3 solgte 
til Anders Christian Christensen, der den 2o juli 19o5 solgte 
til Søren Chr.Sørensen, der den 17 decb.l9o8 købte parcellen lt.

Søren Chr.Sørensen solgte den 8 august 194o til Martin Edvard 
Sørensen, der købte matr.nr.4c af S.J.Uggerhøj og solgte den 7 
januar 1959 til Ole Christensen, der den 2 juli 1969 solgte til 
Martha Sørensen.

Matr.nr.lo
Thomas Chr.Nielsen fra Skæve købte parcellen fra Hejselt den 

24 decb.1885 for 23oo kr. Ejendommen blev sat i hartkorn til 1 
skp. 3 fjk. 1/4 alb. og gl. skatten var 1 kr. 24 øre. Han fik 
et lån i kreditf. på 115o kr. Der den 14 april 189o stillede 
ejendommen til tvangsaktion og købt af propritær J.Fr.Hartz, 
Lengsholm, der transporterede retten til skødet til Niels Chr. 
Christensen den 25 juni 1891 for 955 kr. 13 øre.

Miels Chr.Christensen solgte den 29 marts 19o6 til Niels Pe
ter Pedersen, hvorefter ejendommne gik til tvangsaktion og her 
den 24 decb,19o8 købt af Jens Chr.Christensen, der den 1 decb. 
191o solgte til Jacob Peter Christensen for 5.5oo kr. Han købte 
den 11 januar 1917 parcellerne laf lam for 2164 kr.

Frank Tromberg solgte den 8 mal 1973 til Uffe Krabbe.

udlæg i løsøre 9.7.19o8-33



Aavang
matr.nr.lp

Niels Christian Christensen købte parcellen fra Hejselt den 
24 decb.1885 for 23oo kr. Parcellen matr.nr.lp blev sat i hart
korn til 1 skp. o fjk. 2 alb. og gi.skatten var 1 kr.94 øre. Den 
29 april 1886 købte han yderligere parcellen matr.nr.Ib fra Hej
selt for 4oo kr. 1-2 og en gi.skat på 71 øre.

Niels Chr.Christensen solgte den 14 marts 1889 til Lars Chri
stian Sørensen fra Stagsted for 237o kr«, der den 1 juli 1892 
lejede et stykke jord fra Hejselt for 49 år. Den 11 januar 1917 
købte han parcellen lan fra Hejselt for lo25 kr. kontant og den 
4 maj 1922 købte han yderligere parcellen læ. Der blev den 26 
sept.1912 fredet et mindesmærke på ejendommen.

Lars Christian Sørensen solgte den 1 juni 1922 til Christen 
Jensen fra Try for 14.5oo kr., der den 13 august 1925 solgte til 
Niels Larsen Kanstrup fra Nyborg i Skæve for 15.7oo kr.

Bent Agård solgte den 28 juni 1967 til Bent Andersen.

Tryvej 19o

Matr.nr.lq
Bager Niels Michael Pedersen, Hedebjerg, Thorshøj købte par

cellen fra Hejselt den 21 januar 1886 for 3ooo kr. og solgte den 
12 sept.l9ol til Jens Chr.Jensen, LI.Ødegård for 275o kr., 

herefter skal behandles som een samlet ejendom.
der



Risager 
matr.nr«lx

Fru Martine Jensen, Hejselt solgte den 21 januar 19o9 til Ge
org Marinus Christensen for 31oo kr. Han havde inden da købt fa
deren Chr.Peter Christensens lejehus matr.nr.2b og solgte den 15
april 19o9 til Anton Christensen, 
april 1911 var der 2 røde køer, 2 
år, 1 gris, 2 polte og 1 får.

Anton Christensen købte den 29 
lao lap fra Hejselt, skødet derpå 
og den 1 marts 1923 solgte han ti 
ooo kr. og flytter til Try.

Aksel Risager solgte(vist nok 
sen og Henry V.Nielsen, der den 2 
Andersen.

0.Damgren for 47oo kr. Den 2o
sortbrogede, 2 heste begge 11 

marts 1917 parcellerne lad lae
blev tinglyst den 26 april s.å
Karl Christian Jensen for 28.

1978) til Birthe Blach Niel-
marts 1979 solgte til Bent

Tryvej 195 
matr.nr.lu

Jens Chr.Madsen købte parcellerne lu ls den 24 decb.l9o8 mfl. 
datoer og den 11 januar 1917 købte han parcellen laa fra Hejselt 
for 5.496 kr. og solgte den 14 decb.1922 til Niels Chr.Nielsen 
fra Harbjerg for 29,ooo kr.

Jenny F.Sørensen solgte til Benthe Madsen og Bjarne Madsen, 

lu 5.2o59 m^ 
laa 5.6643 ”



Lille Hejselt
matr.nr.ly

Fru Martine Jensen, Hejselt solgte den 21 januar 19o9 ca. 2o 
tønder land til Jens Peter Andersen fra Dybvad for 275 kr. pr.

2
tønde land, se byggeri. 10.8945 m

N.M.Andersen solgte den 28 januar 1942 til Christian# Ander
sen, der den 29 sept.1971 solgte til Ole Christensen.

Matr.nr.lv, eller u
H.C.Pape, Hejselt solgte parcellen til sønnen H,C.Pape, for

tiden på Lindenborg godskontor, den 7.1.1886 for 13oo kr. Der 
medfulgte tømmer og lægter til et 2oxlo aleh hus, samt fornødne 
mursten til brug, navnlig 8ooo helbrændte, 4ooo halvbrændte, samt 
4ooo rå sten. Ligeledes kampsten til grunden, samt den rugtag 
der behøves til pålægning, beregnet til 3oo lispund.
2 fjk. o alb. gl.skat 84 øre.

Matr.nr.lv


ORMHOLT
matr.nr.la
Ormholt, eller Vormholt, som gården blev kaldt i fordums dage, var 
i 1455 ejet af Anders Thomesen, hvis enke Maren Pedersdatter skænke
de gården til bispestolen i Børglum, hvorfra den efter reformation 
nen blev indraget inder kronen, men væbneren Mogens Henriksen skrev 
sig til gården i 1464, men muligvis som bispens lensmand.
Kronen måtte kort tid efter reformationen havde afhændet gården til 
rigshofmester Mogens Gøye til Krenkerup, efter hvis død i 1544 går
den blev overtaget af hans datter fru Helvig Gøye, der døde i 1597 
og gården tilhørte derefter Axel Urup til Vapnø, og efter ham rigs
admiral Peder Munk til Sæbygård, der døde i 1623 og herefter nævnes 
som ejere Otte Christensen. Skeel til Hammelmose m.m«, fru Margrethe 
Ottesdatter Rosen krantz, enke efter rigsråden Hans Johansen Linde- 
nov til Hundslund(nu Dronninglund), Fr.Rantzau til Bollerup, og hans 
enke Ide Ottesdatter Skeel til Asdal m.m., deres datter Berte Rant
zau bragte i 166o gården til sin mand amtmand Corfitz Trolle til 
Sandholt.
Baron Jens Juel til Voergård gjorde i 1682 indførsel i Ormholt, og 
solgte året efter gården med 12-^ td. hartkorn? hovedgårds jord og godt 
185 td. hartk. fæstegods og 19 5/6 td. skovskyld til forpagter på 
Dybvad, Søren Pedersen Kjærulf, efter hvis død i 1686, enken Anne 
Jespersdatter Hegelund i 1687 giftede sig med forpagteren på Hej
selt, Niels Mortensen Kjærulf, der derved erhvervede halvparten af 
gården, efter hans død i 1691 bestyrede eneken går'dén indtil i 17o7 
solgte sin halvdel af denne til sønnen Henrik Sørensen Kjærulf, der 
havde arvet den anden halvdel deraf og hermed var eneejer, og solg
te i 171o til sin svoger, sognepræst Henrik Klein i Jerslev, men 
Anne Jespersdatter måtte dog tage sin halvdel af gården tilbage, 
men efter hendes død i 1716 udkøbte Klein sine medarvinger.
Ormholt solgte'i 1734 med 19 3/4 td. hartkorn hovedgårdstakst og 
22o 1/4 td. fæstegods ved auktion for 79oo rdl. til forpagter på 
Gettrup, Henrik Kjeldsen, der døde i 1755 og hans enke Karen Hans
datter døde i 1765, hvorefter arvingerne året efter solgte til de
res broder og svoger, senere generalauditor Kjeld Nikolaj Borne
mann, med 2o td. hartkorn hovedgårdstakst, 52 td. hartkorn tiender 
og 263 td. hartkorn fæstegods, for 2o.ooo rdl.
Kjeld Nikolaj Bornemann døde i 1796 som ugift, og Ormholt solgtes 
i 1797, skødet tinglyst 13 juni 1798, ved auktion til Jørgen Glee
rup til Dybvad og Severin Gleerup til Vang Hovedgård, for 41.o9o 
rdl., der straks frasolgte alt tiende og fæstegods, og solgte så 
i 1798 Ormholt til Anders Sørensen Kås fra Bælum Kro, for 9ooo rdl., 
men da sælgerne ikke engang haUde gjordt sig den ulejlighed at søge 
om ret til at beholde hovedgårdsfriheden, selv om fæstegodset fra
solgtes, blev gården herefter skattepligtig.

Anders Sørensen Kås døde i 181o, og hans enke, Anne Margrethe Ejlers- 
datter giftede sig året efter med Chr.Severin Schiørring, der efter 
skiftet overtog gården for 2o.ooo rdl., men det var under den hårde 
landbrugskrise efter statsbankerotten i 18137^ og han gik fallit i 
1823, og Ormholt solgte s s.å. ved 4. auktion til enke Johanne Fin- 
derup for 24oo rbdl. sølv og 2oo rbdl. indestående legatpenge.

Johanne Finderup var enke efter den under 1 februar 1823 afdøde sogv 
nepræst og amtsprovst i Torslev, Knud Schott Deichmann. Hun' var født 
den 1 januar 1772 i Rødding, Nørrelyng Herred i Viborg Amt, datter 
af sognepræst Rasmus Finderup og dennes hustru Mette Nielsdatter 
Ravn, og gift den 15 november 1793 med omtalt sognepræst Knud Schott 
Deichmann,



Johanne Finderup solgte den 2o december 1827, skødet tinglyst 13 
marts 1828 til sin vordende svigersøn, Hans Christian Bruun, der 
var født i Tårnby Sogn i Københavns Amt i 1799 og gift den 24 ja
nuar 1828 med Elisabeth Cathrine Bente Rudolfine Deichmann, født 
21 januar 18o7 i Torslev Præstegård. Johanne Finderup døde den 3o 
november 1841 i Hjørring.

O

Hans Christian Bruun købte den 18 marts 1843 ved auktion en stor 
del af Torslev sogns korntiende for 892o rd. og opførte i 1854 den 
nuværende grundmurede hovedbygning med kamtakkede gavle. Han døde 
derr 12 december 1868 og enken fik adkomst til gården den 2 juni 
187o og solgte den 15 januar 1874 til sønnen Lambert Daniel Bruun, 
Tveden i Karup for 56.ooo rd.:
Imellem underskrevne enkefru Elisabeth BrUn til Ormholt og propri- 
tør L.D.Bruun til Tveden er oprettet følgende

Kjøbecontrakt.

Jeg enkefru Elisabeth Bruun erkender og herved vitterliggør at have 
solgt og afstået, ligesom jeg og herved sælger og overdrager til min 
søn propritær L.D.Bruun til Tveden følgende mig efter adkomst ting
læst 2 juni 187o tilhørende .ejendomme, nemlig:
a. Hovedgården Ormholt i Torslev sogn med sammes bygninger, disses 

mur- og nagelfaste ting, samt tilliggende jorder og skove, der 
uder matr.nr.la står for hartkorn 18 td. o skp. 3 fijk. 1^ alb. 
og gammelskat 114 rd. 71 sk.

b. det såkaldte Ganeskovhuus med bygninger og tilliggende jorder, 
der under matr.nr.Ib st£r for hartkorn 3 skp. o fjk. 1 1/4 alb. 
og gammelskat 1 rd. 22 sk,

c. den til Hovedgården hørende vandmølle og hollandske vindmølle, 
tilligemed de i møllerne værende værker, inventarigenstande og 
øvrige tilbehør.

Handlen er iøvrigt afsluttet på følgende vilkår:

1.
Det solgte overdrages køberenn med de herligheder og rettigheder, 
byrder og forpligtelser, hvormed jeg hat ejet samme ifølge det oven
for nævnte adkomstdokument.

2.
I salget medfølger den på Hovedgårdens jorder værende afgrøde og 
den ved ejendommen værende indavl og afgrøde, samt gødning og ilde
brændsel, indvidere gårdens besætning af kreaturer, avls- og meje
riredskaber og øvrige inventarium, samt alt hvad der kan henhøre 
under og benævnes som udbo.

3.
Købesummen er bestemt til 56.ooo rd. skriver sex og halvtredstyve 
tusinde rigdaler rigsmønt, hvoraf 9ooo rdl. regnes for løsøret. Kø
besummen' betales og berigtiges af køberen på følgende måde:



a. lo.ooo rd., skriver ti tusinde rigsdaler rigsmønt, ved at købe
ren overtager at indfri den på ejendommen hvilende gæld til Na
tionalbanken, stor lo.ooo rd., hvilken gæld han forrenter fra 11 
december 1872 at regne

b. 3ooo rd, skriver tre tusinde rigsdaler rigsmønt, ved at køberen 
overtager at indfri den gæld stor 3ooo rd. som sælgerinden skyl
der til provst Deichmann, hvilken gæld han ligeledes forrenter 
fra 11 december termin 1872 at regne

c. 85oo rd., skriver otte tusinde og fem hundrede rigsdaler rigsmønt, 
ved at køberen i førstkommende H december transporterer og over
drager til sælgerinden den kapital stor 85oo rd,, som køberen for 
tiden1 har tilgode hos propritær Busch til Tveden, og for hvilken 
kapital der er meddelt køberen 2zprioritets panteret næst efter 
6ooo rd, i gården Tveden med tilliggende i Karup sogn, af denne 
kapital hæver sælgerdnden renterne fra 11 december termin 1872 at 
regne eller de renter som forfalder til juni termin 1873.

d. I førstkommende 11 december termin betaler køberen til sælgerin- 
den 15oo rd., skriver et tusinde og fem hundrede rigsdaler rigs
mønt .

e. lamt i 11 juni termin 1874 betaler køberen til sælgerinden lo.ooo 
rd., skriver ti tusinde rigsdaler rigsmønt, og denne del af købe
summen forrenter køberen fra 11 december termin føsskommende at 
regne og irjdtil skadesløs betaling finder sted med 5 % pro anno, 
der erlægges i årets sædvanlige terminer, hver gang med det halve.

f. Købesummen for løsøret 9ooo rd,, skriver ni tusinde rigsdaler 
rigsmønt, har køberen idag kontant betalt.

g. For restkøbesummen 14.ooo rd., skriver fjorten tusinde rigsdaler 
rigsmønt, udsteder køberen til sælgerinden en lovformelig pante- 
obligation med prioritet og panteret næstefter 25.ooo rd,, samt 
bankhæftelsen og legatet på 2oo rd. i samtlige ham solgte ejendom
me med besætning, inventarium, avlsredskaber, avl, afgrøde, gød
ning og ildebræbdsel, samt ejendommens interresser, indtægter og 
produgter, derunder forpagtningsafgift og lejeafgifter.
Obligationen for bemeldte 14.ooo rd. clausuleres som obligation 
for umyndiges midler. Kapitalen forrentes i de første 5 år fra 
11 december førstkommende at regne med 4 % p.a. og fra den tid 
og iodtil skadesløs betaling finder sted med 5 % p.a. og bliver 
renten at^erlægge i årets sædvanlige terminer, hver gang med det 
halve.
Sålæne sælgerinden lever forbliver kapitalen indestående uopsagt 
hos køberen«, hvorimod den efter den1 ttid med et halvt års varsel 
kan« opsiges til udbetaling i en af årets sædvanlige terminer. 
En selvfølge er det midlertid, at den arv der i sin tid tilfalé 
der køberen efter sælgerinden, af køberenkan fordres afskrevet 
på obligationen uden at køberen først behøver at udbetale hele 
obligationens pålydende i boet.

Købesummen bliver at erlægge på sælgerindens bopæl og skal enhver 
betaling, være sig af købesummen eller renter erlægges skadesløst.

4.

Foruden købesummen overtager køberen at tilsvare:

3



a. den på det såkaldte Gane Mark ifølge landsthingsprotokollen(folio. 
29) hvilende afgift til Torslev sogns præsteembed bestående af 2 
td. byg årlig

b. den på ejendortwnen ifølge samme protokol(folie 29) hvilende før
ste prioritet, legat stort 2oo rd., som forrentes med 4 % p.a, 
hvilket legat køberen forrenter fra tiltrædelsen. Bemeldte ud
betales af Ormholts ejer og sognepræsten til 6 af Ormholts god
ses fattige.

c. den på Hovedgården Ormholt og bøndergods ifølge obligation af 7 
juni 184o, tinglæst 11 s.m, hvilende 1/6 bankhæftelse, som købe
ren forrenter fra tiltrædelsesdagen,

5.
Ejendommen tiltrædes af køberen den 1 november førstkommende, og alt 
det solgte modtages i den stand, hvori det ved tiltrædelsen forefin
des. Ejendommen står fra idag af for køberens regning og risiko i 
et hvert mødende tilfælde, imod at han ! i ildsvådetilfælde hæver as
surancesummen og genopfører bygningerne.

6.
Skatter, afgifter og andre de solgte ejendomme påhvilende byrder ud
redes af køberen fra tiltrædelsesdagen, og sælgerinden betaler føl
gelig de kongelige skatter og afgifter som forfalde til betaling 
den 1 oktober førstkommende.

7.
De oprettede lejekontrakter eller fæstebreve såvel tinglæste som u- 
tinglæste, respekteres ag køberen, og indtræder køberen ganske i 
sælgerindens rettigheder og forpligtelser efter lejekontrakterne.

8.
Såsnart købesummen i overensstemmelse med denne kontrakts post 3 er 
betalt og berigtiget, vil det solgte blive køberen tilskødet, fri 
og frelst for hver mands lovlige tiltale.

9.
Alle omkostninger i anledning af nærværende handel, derunder stem“ 
pelpapir, skødet'udstedelse og tinglæsning, samt afgiftem til det 
offentlige udredes lige af begge kontrahenter. Omkostningerne ved 
de. obligationer køberen i sin tid vil have at udstede ere følgelig 
sælgerinden uvedkommende.

10.
I søgsmålstilfælde gælder den ved forordningen 25 januar 1828 hjem
lende hurtige retsforfølgning.

11.
Originalkontraktenr. forbliver i køberens værge, hvorimod sælgerinden 
erholder em bekræftet genpart af samme.
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Jeg propritær L.D.Bruun erkender herved på de anførte betingelser 
at have tilforhandlet den i nærværende kontrakt bestemmen ejendom 
med tilliggende og tilhørende, og forbinder mig til prompte at be
tale og berigtige købesummen samt efterkomme kontraktens øvrige be
stemmelser.
Til bekræftelse med vore underskrifter i vidners overværelse.

Ormholt den* 26 september 1872.
Elisabeth Bruun L.D.Bruun

Til vitterlighed:
L.Treschow Julius Petersen

Skøde.
I henhold til foranstående købekontrakt meddeler undertegnede enke
fru Elisabeth Bruun, nu i Sæby, herved min' søn, L.D.Bruun, skøde 
på ovenmeldte ejendomme, der som følge heraf fôr fremtiden skulle 
tilhøre ham med de samme rettigheder, almindelige byrder og forplig
telser, hvormed jeg hidtil har ejet samme.
Det solgte hjemles fri for præjudicerende retsanmærkning. Det bemær
kes, at kontraktens bestemmelser er opfyldte og at navnlig købesum
mens berigtigelse dels sker, dels er sket derved, at køberen over
tager de under kontraktens post 3a &otBshæVDte gældsposter, at han 
tiltransporteret mig den' under 3c ommeldte panteobligation på 85oo 
rd., at de under 3d opførte 15oo rd. ere betalte, at der af de under 
3e anførte lo.ooo rd. kontant er betalt 8ooo rd. og at der for rest
købesummen 16.000 rd. er udstedt panteobligation med priritet og 
panteret næstefter 22.ooo rd. foruden bankhæftelse .og legatet.
Til bekræftelse med min underskrift.

Sæby den 19 december 1873.
Til vitterlighed:

Fog Hans Aabel
toldforvalter

Det i købekontrakten og skødet omtalt legat, er andet steds omtalt 
som ” Madam Kjeldsens Lagat ”. Elisabeth Cathrine Bende Rudolfine 
Bruun, født Deichmann døde den 4 februar 1876, i ægteskabet var der 
følgende børn:
1. gropritær Lambert Daniel"Bruun af Ormholt
2. Anna Margrethe Bruun af Sæby
3. Charlotte Justiniane Bruun', gift med bibliothekar Christian' Val

ter Bruun af København

4. Johanne Georgia Bruun, gift med propritær Even Breyen Brønnum 
af Rausholt i Skæve sogn

Lambert Daniel Bruun var født på Ormholt den 24 maj 183o og blev 
gift med Marie Elicabeth Äbel, der var født den 28 marts 1842t dat
ter af mølleejer Christian Abel, Sæby og dennes hustru Marie Abel, 
født Lund.
Lambert Daniel Bruun udstedte den 23 nove,ber 1993 et skadesløsbrev 
til sine kreditorer på et samlet beløb på 25.ooo kr., med pant i 
gården, næst efter 77.ooo kr., hans kreditorer var:



Frøken Anna Bruun, Sæby, mølleejer Hans Aabel, Sæby, Sæby og Omegns- 
Sparekasse, købmand Ernst Lassen, Sæby, enkefru Lucie Mehrens, Alborg 
frøken Augusta Bruun, Bagsværd, Cloos &. Co. Frederikshavn, mølle- i 
forpagter Jens Bertelsen Jutil, Ormholt Mølle, justitsråd, biblio
tekar Chr.Bruun, København og grosserer Ole Sørensen, Kolding, og 
samme dag udstedte han en panteobligation, eller skadesløsbrev til 
søsteren frøken Anna Bruun, Sæby, der fik l'prioritets panteret i 
hans lødbo m.m. imod et lån på 6000 kr.:

I Gangen
1 gulmalet bord med fløjl 5 kr.oo
1 dobbelt hvidmalet skab 15 — 00
4 sølvpletterede lysestager 16 - 00
2 sølvpletterede brødbakker 6 - 00
2 sølvpletterede fade 5 — 00
1 sølvpletterede kaffekande 12 — 00
1 sølvpletterede plat de menage 7 - 00

14 sølvpletterede gafler 25 - 00
1 støvleknægt 00 - 5o
2 vognlygter 5 - 00

reb, søm, spiger m.m. 15 - 00
forskellige ting i skabet 2o - 00

2 rejseskindpelse 5o - 00
1 damepels 7o - 00
1 re jsekåbe 2o - 00
1 rejseslag 8 - 00
3 fodposer 18 - 00
2 dækkener 4 — 00
3 tæpper 6 kr. 4 tæpper 4 kr. lo — 00

I Kontoret.

1 chatol 15 kr • 00
1 reol 5 kr., 1 puf 3 kr. 8 — 00
1 skrivebord 5 — 00
1 bord 2 kr., 1 naturfetol 1 kr. 3 — 00
1 sofa lo kr. 1 skrin 2 kr. 12 00

læder og skind m.m. 2o — 00
2 jagtgeværer 26 - 00
2 jagttasker 5 — 00
1 jernpengeskab 5o - 00
1 rejse taske 3 — 00

dele til seletøj lo — 00
forskelligt værktøj m.m. 2o — 00

1 hængelampe 3 - 00

øre

øre

I Salen.
1 sofa 2o kr.oo øre

12 stole med fjedersæder 60 - 00 -
2 flugtstole 16 - 00 -
1 puf 8 - 00 -
1 stol med broderet betræk lo - 00 -
1 egetræs poleret spisebord med

plader 18 - 00 -
1 divanbord 12 - 00 -
1 spillebord 5 - 00 -
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1 spejl med konsolskab 2o kr.oo øre
1 blomstertrappe, 3 - oo -
3 blomsterborde 3 - oo -
1 gulvtæppe 4 - oo -
1 bordtæppe 4 - oo -
1 dyreskindstæppe med bort 8 - oo -
1 stereoskop 4 - oo -
1 skakspil med brædt 6 - oo -

forskellige nipsgenstande 1 - 5o -
4 fag gardiner 2o - oo -
8 skilderier lo - oo -
1 broderet kakkelovnsskærm 3 - oo -

I det; til salen stødende gæsteværelse.

2 træsengesteder med 4 under- og
2 overdyner, samt 6 puder 18o kr • oo øre
1 servante 4 — oo —
1 vandtø j 2 — oo —
1 toilettebord med omhæng 5 - oo -
1 spejl 5 - oo -
2 messinglysestager 4 - oo -
1 håndklædebøjle o - 5o -
1 tæppe lo — oo -
1 ildtang, 1 tørvekasse 1 — oo —
2 sengetæpper 5 — oo -
2 fag gardiner 5 — oo —

I Havestuen.
1 bogskab 7o kr • oo øre

2o bøger 4o - oo -
1 spejl med forgylt ramme lo — oo -
1 oliemaleri lo — oo —
1 oliemaleri 5 — oo —
1 oliemaleri 5 — oo —
1 divanbord 15 — oo —
1 spillebord med indhold 15 — oo —
1 polstret lænestol lo — oo —
6 stole 36 — oo —
1 stol med broderet sæde 4 — oo —
2 små borde 7 — oo —
2 spyttebakker 1 - oo -
2 broderede skamler 4 — oo —
1 tørvekasse 1 kr. ildtøj 1 kr. 2 - oo —
1 lysekrone 5 — oo —
1 større tæppe 8 — oo -
1 mindre tæppe 3 — oo -
1 broderet tæppe 6 — oo —
2 fag uldne gardiner og 2 fag

undergardiner 22 - oo —
1 grøn portiere 8 — oo -
2 små bordtæpper 3 - oo -
1 lysedug 1 - oo -
1 visitkortskål 2 — oo —
1 sofapude 3 — oo -
1 sofa 18 — oo —
1 lille pude 2 — oo —
1 stolesløjfe 2 - oo -



1 lampe med bakke 6 kr.oo øre
forskellige nipsgenstande 2 - oo -

I Dagligstuen,

1 hængelampe 65 kr. oo øre
1 bordlampe 8 - oo -
1 rundt birketræsbord 15 - 00 —

1 spillebord med indhold 15 - oo —

2 lænestole med træramme 2o — oo —

6 bøgetræs stole 24 — oo —

1 polstret sofa 2o — oo -

1 rørstol 5 — oo —

1 sybord 12 - oo -

1 spejl 15 — oo -

1 mahogni kommode 8 — oo —

2 tobaksdåser 5 - oo —

1 reol med bøger lo — oo —

2 tørvekasser 8 — oo -

1 blomsterbord 2 — oo —

1 taburet 3 — oo —

1 barometer 2 — oo —

1 skrivetø j 1 — oo -

1 cigaræsfce 1 - oo -

4 hvide figurer 2 - oo -

4 skilderier 12 - oo —

2 småmalerier lo — oo —

1 gyngestol med pude 6 — oo —

1 taffeluhr med konsol og figur 3o — oo -

1 udstoppet ugle 2 - oo -

1 sekretær 8o — oo —

1 pianoforte med noder 2oo - oo -

2 spyttebakker 2 - oo -

2 fag damask gardiner 3o - oo -

2 fag undergardiner 4 - oo -

3 lyseduge 4 - oo -
3 gulvtæpper 15 - oo -

1 stort og 2 små bordtæpper 14 - oo -

1 skammel 3 - oo -

1 broderet hjørnehylde 1 — oo —

3 askebægre 1 - 5o -
5 stykker nips 2 - oo -

1 termometer 1 — oo —

1 landkort 2 — oo —

1 kakkelovnsforlægger og 1 støve- 
kludskurv 1 oo
ildtøj 2 - oo -

I Soveværelset.

2 træsengesteder med 4 underdyner
eg 2 øverdyner, samt 6 puder 18o kr.oo øre

1 klædeskab 15 - oo —
1 kommode 2o oo —
1 servante 4 oo —

vandtøj 2 oo —
3 skilderier 3 - oo -
2 stole 2 - oo —
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1 fag gardiner 3 kr« oo øre
2 lysestager 2 oo -

1 håndklædeholder o - 5o —

1 spejl 2 - oo -

1 tørvekasse 1 oo —

1 kakkelovnsskærm 3 - oo —

2 sengetæpper 5 - oo -

1 lille bord 1 oo -

I Spisestuen.

1 bornholmsk stueuhr 15 kr. oo øre
1 spejl med mahogni ramme lo — oo —

1 gulmalet bord 6 — oo —

7 stole lo — 5o —

1 spisebord med 3 plader 15 — oo —

1 bordtæppe 1 — oo -

1 sovesofa med damsak betræk 2o — oo —

1 tørvekasse 1 — oo —

1 lampe 4 — oo —

1 bliklampe 1 - oo —

2 skilderier 2 - oo —

1 thepotte 1 - oo -

2 fag røde uldne gardiner 12 — oo -
5 karafler lo - oo —

16 ølglas 5 - oo -

15. snapsegls 3 - oo -
35 vinglas 8 - oo -

5 glasas jetter 4 — oo —
6 saltkar 2 — oo -

2 blomsterglas 1 — oo —

5 æggebægere 1 — oo -

2 glasopsatser 16 - oo -
1 ostefad med klokke 3 — oo —

1 chocolade og punchkande 8 — oo —

2 glaskrukker 1 — oo —

1 glas likørstel 4 — oo —

1 glas æggefad 1 — oo —

1 krukke o - 5o —

25 par kppper 12 — 5o —

lo flasker 1 — oo —

16 tallerkener 4 — oo —

1 rogoutfad 2 - oo -

1 chocoladekande 1 — oo —

1 kurv med lampeglas 1 — oo —

1 krukke 2 — oo —

1 dunk 1 — oo —

2 fyrfadsbrædter 1 - oo -
1 plat de menage 1 — oo —

1 bakke med 3 sukkerskåle og 
flødekande 3 oo

1 kagefad 3 - oo —

6 pudebetræk 4 - 5o -

3 rullestokke o — 75 —

4 strygejern 4 - oo -

1 kagefad 1 — oo —

2 bakker 2 - oo —

1 stenkrukke 1 — oo —

5 blikdåser 3 — oo —

1 buddingform 1 - oo -



I Brødstuen
1 skab 2 kr.oo øre
1 skab 1 oo —
1 bord 1 oo -

I Barnekammeret.
1 ëgtræs skab 2o kr. oo øre
1 egetræs bord 4 oo -
1 symaskine 5 oo —
1 trækasse 1 - oo -

I Spisekamret.
1 bord 1 kr* 5o øre
2 spækketjæl 1 oo -
1 lysekasse 1 - oo -
1 brødkniv 3 oo —
2 mel- og gryntønder 2 oo —
1 hængeskab 5 oo -
3 vægte 6 oo -
2 blikforme 2 - oo —
1 kagerulle o - 5o —
6 par kopper 1 5o —
3 bakker 3 oo —

3o bordknive 15 oo —
1 forskærekniv med gaffel 3 - oo —
7 fade 12 oo —
2 sauceskåle 1 oo —
3 terriner 6 oo —
5 krukker 5 oo —

4o flasker 4 oo —
15 krukker lo oo —

2 dunke 3 oo —
2 blikdunke 3 - oo —
2 blikbøtter 2 - oo —
1 kaffekande 2 oo —
1 thepotte og 1 bakke 2 - oo —
1 fyrfad, 1 vandkedel 2 oo -
1 flødepisker 0 - 5o -

I Folkestuens
1 bænk 2 kr.oo øre
1 lampe 2 - oo —

I Pigekamret.
1 bord og 1 bænk 2 kr.oo øre

I Kjøkkenet.
4 gryder 16 kr.oo øre
2 gryder 6 oo —
2 gryder 4 - oo —
2 gryder 3 oo —

1 si 1 oo —

2 stegepander 4 T OO —
1 k jødmaskine 6 - oo -

lo



1 jernmorter 1 kr. 5o øre
1 sennepskugle 1 - 5o —
1 pandekagevender o - 5o -
5 fade 1 5o -

grydeskeer 1 - 5o —
1 dørslag o - 5o —
1 fiskeske o - 5o —
2 tragter og 1 pottemål 2 oo -
1 øxe 2 - oo —
1 hakkekniv og 1 hakkebrædt 1 5o —
5 børster 1 - 5o —
2 fejekoste 2 - oo -

ildtø j 1 - oo —
1 kaffekværn 2 oo —
1 vandsau og 1 svineka«r_é 4 oo —
1 lampe o - 5o —
2 lysestager 1 oo -
1 thekjeddel 3 oo —

I Spindstuen.

1 egetræs kiste 4 kr.oo øre
1 egetræs chatol lo - oo —
1 stol 1 - oo —

Jomfruens værelse.
1 træsengested 5 kr.oo øre
2 dyner, 2 puder 5o oo -
1 stol 1 - oo -
1 vaskebord 1 oo —

Det sydvestlige qavlværelse. 
(på loftet)

2 dobbelte sengesteder med 2 
dyner og 3 puder?i hver 13o kr.oo øre

1 vaskebord 1 - oo —

vandtø j 1 - 5o —

1 bord 4 - oo —

1 lampe 1 - oo -

1 spejl 1 - oo -

1 fag gardiner 1 - 5o -

1 ildtang og 1 tørvekasse 1 oo —

1 stol 1 - oo —

2 sengesteder 3 oo -

Det sydøstlige qavlværelse.
2 sengesteder 12 kr.oo øre
4 dyner, 6 puder loo - oo -

1 servante 4 - oo —

1 fag gardiner 2 - oo —

1 toillettebord 2 oo —

1 spejl 3 oo -
2 sengetæpper 4 - oo -
1 stol 1 oo —



Det nordlige kvistværelse

1 fag gardiner 2 kr.5o øre
1 bord 1 - 5o -
1 sengetæppe 5 - oo -
1 tæppe 1 - oo -
2 dyner, 3 puder 55 - oo -

Det sydlige kvistværelse.

1 bord, 1 bordtæppe 3 kr.oo øre
1 vaskebord med omhæng 1 — 5o -

vandtø j 1 — 5o —
1 spejl 6 - oo -
1 stol 1 — oo —
1 sofa 5 — oo —
2 sengesteder 12 - oo -
5 dyner, 6 puder llo - oo -
1 fag gardiner 8 - 00 -
1 gulvtæppe 1 - oo -
2 sengetæpper 5 — oo —

På loftet.
1 egetræs skab 25 kr. 00 øre
1 egetræs kiste lo - oo -
1 fyrretræs kiste 4 - oo -
1 skindklædt kuffert 2 - oo —
1 lille skab 2 - oo -
1 kasse 2 - oo -
1 håndkuffert 6 - oo -
2 store duge 16 — oo -

26 servietter 16 — oo —
4 theduge lo - oo -
9 duge 36 - oo -
1 stor dug 7 - oo -

18 servietter 12 — oo —
5 smalstribede duge 15 - oo -

24 servietter 12 — oo —
36 servietter 9 - oo -
3o theservietter 12 — oo —

1 broderet kaffedug 3 — oo -
4 brødbakke servietter 3 — oo -

6o håndklæder 36 - oo -
24 pudevår 16 - oo -
33 par lagner 127 - oo -
22 åar folkelagner 71 - oo -
12 viskestykker 4 - oo -

9 håndklæder 4 - 5o -
2 dyner 4o - oo -
1 pude 6 - oo -
1 dynevår 7 - oo -
2 vatt. tæpper lo - oo -
4 vatterede tæpper lo — oo -
1 kiste 5 — oo —
1 rok 2 - oo -
1 strentetræ 1 - oo -
2 karter 2 - oo -
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I Kjælderen,

2 gardiner 4 kr.oo øre
4 uldsaxe 3 oo —

2 uldsaxe 2 oo —

1 vægt 5o - oo —

6 fag hvide gardiner 2o oo -

2 sengesteder 6 oo -
1 vugge 3 oo -

1 trækasse med glas 15 - oo —

1 stor kasse 5 - oo —

1 mindre kasse 2 oo —

4 bihuse 27 oo —

6 bikasser 6 oo —

1 bord 5 - oo —

forskellige ting lo oo —

1 kakkelovn 7 00 —

På forskjelliQe steder.

1 deigtrug 8 kr.oo øre
1 vægt 2o oo -
1 vægt lo - oo —
2 øltønder lo oo —
3 petroléumstønder 5 oo —
1 reol 3 - oo —
1 huggeblok 2 oo —

I det østre værelse i nordre hus.
1 bænk 3 kr.oo øre
8 kurve 8 oo —

kaneklokker 5 - oo —
1 skab 2 - oo —
1 brøndboreaparat 2o - oo —
7 høvle lo oo —

forskellige redskaber 2o - oo —
fiskegarn, træstænger, fiske
stænger, reb 2o oo -

1 niveleringtrument 2o - oo —
1 fløjne 2 - oo —

forskellige matrialer 2o oo -

Sølvtø j

3o urtepotter med blomster 12 kr.oo øre
4 messing lysestager 4 oo -

1 messing fyrfad og vandkedel... lo - oo -

1 kaffekande med fyrfad 8 oo -

1 messing kjeddel 5 oo -

1 kobber kjeddel 7 oo -

1 kobber syltekjeddel 2 oo -

1 kobber kageform 2 oo -

1 messing morter 2 oo -

24 spisesker
9 dessertsker

15 gafler
1 jordbærske

17o kr.oo øre
45 - oo - 

lo5 - oo -
2o - oo -



1 rogoutske 15 kr. oo øre
2 kageskeer 15 oo -

1 potageske 25 - oo -

1 sukkerstrøske 8 oo —

1 flødeske 8 oo —

1 flødekande 5o oo —

1 flødekande 25 oo —

1 sukkerskål 5o - oo —

1 sukkerskål lo oo —

1 sukkerbøsse 15 oo —

2 frugtknive 5 oo —

16 thesker 45 - oo -

1 frugtopsats(glasskål og sølvfod)6o oo -

1 blåt spiesestel.
3 terriner 18 kr. oo øre

2o fade 4o oo —
8 rogoufade 16 oo -
4 frugtopsatser lo oo -
8 souceskåle 12 oo —

12 aspetter 8 - oo -
14 små asjetter 3 - oo -

188 tallerkener 66 - oo —

Vogne m.m.
1 halvlukket fjedervogn loo kr. oo øre
1 gig 5o - oo -
1 tresædet fjedervogn loo oo -
1 skandia fjedervogn 15o oo -
1 gl. fragtfjedervogn 75 oo -
1 vogn med tverfjedre 35 oo —
1 sæt 2 spands seletøj med sølv

pletterede beslag 35 - oo —
1 sæt 2 spands seletøj 3o - oo —
1 sæt 1 spands seletøj 3o - oo -

11 folkesenge med klæder 33o - oo —

I Svinestalden.
5 fedesvin 26o kr. oo øre
1 gilding 5o - oo -
1 orne 6o - oo -
4 grisesøer 25o oo —
7 polte 165 oo -

11 smågrise 12o oo —

F jærkræ.
7o høns 42 kr. oo øre
14 haner lo oo -
25 ænder 33 oo -

3 gæs 12 oo -
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Jeg urjdertegned propritær L.D.Bruun, ifølge adkomst tinglæst den 
15 januar 1874 ejer af lodden matr.nr.la af Ormholt, Torslev sogn, 
Dronninglund Herred, Hjørring Amt, fredlyser herved under National
museet på statens vegne nedennævnte på min ejendom beliggende 6 
gravhøje.
Disse mindesmærker forpligter jeg mig og alle efterfølgende ejere 
og brugere af ejendommen til at frede og værne om, således at de 
ingensinde beskadiges ved græsning, pløjning, bortførsel eller til
førsel af sten eller på anden måde. Græsning og lyngslet forbehol
des. Beplantning må ikke finde sted. Et fredningsmærke vil kunne op
stilles på stedet. Når mindesmærkerne fremtidig tilses fra National
museet sker der forud henvendelse til ejeren eller brugeren derom, 

Eor en+iver beskadigelse, der med ejeren og brugerens vidende og vil- 
lie tilføjes mindesmærkerne, bødes der efter Nationalmuseets bestem
melse indtil 5 td. byg, som tilfalder ”de fattiges kasse" i sognet, 
i alle tilfælde beskadigelsen, vil være at udbedre og mindesmærkerne 
at bringe tilbage i den tidligere stand. Denne deklaration kan ting
læses på Museets bekostning. Retsanmærkning frafaldes.
De således fredlyste mindesmærker ere følgende:

I ca. 28o'fra nordre skel en højtliggende, anselig, velformet, 
lyngklædt høj, ud mod sydøst findes en tilgravet sænkning i hø
jen. Sænkningens lodrette dybde under randene er ca. 3Î Af rand
sten ses: 1 mod nord, 1 mod nordvest, 1 mod syd-sydvest og 2 
mod syd. Højen er ca. lo'høj og ca. 6o'i tværmål.

II ca. 246'øst for Ormholt-Theasminde vejen en køn velbevaret høj. 
Af randsten ses: 9 mod syd. Højen er ca. 7'høj og 42'i tværmål.

Ill ca. 166'vest for sidstnævnte vej en køn og ret velbevaret lil
le høj. Foden er dog pløjet temmelig nær mod sydvest. Højen er 
er ca. 6'høj og ca. 35'i tværmål.

IV ca. 17o'vest for Try-Vraa vejen en højtliggende, smuk og meget 
velbevaret høj "Fruerlunds Høj" kaldet. Højen er ca. 8'høj og 
43'i øst-vest.

V ca« 3oo'nordvest for Ganhøj-vejen en køn velbevaret lyngklædt 
høj. Ploven er en1 gang gået over halvdelen af nordre side, men 
overfladen er igen tilgroet, og det skader ikke højens form 
synderligt. På østsiden af højen findes nogle bøgebuske. Af 
randsten ses: 2 mod syd.' Højen er ca. 9'høj og 6o'i tværmål.

VI ca. 33'øst for Ganhøj-vejen en i landskabet stærkt fremtræden
de meget anselig velbevaret høj, kaldet "Ganhøj", bevokset med 
over mandshøje nåletræer. Af randsten ses: 1 mod nordvest, 1 
mod vest, 4 mod sydøst. Højen er ca, 2o'høj og loo'i nord-syd. 
Rødderne af den stående bevoksning må ikke opgraves og nyplant
ning ikke finde sted.

Ormholt pr. Øster Vrå den 6/9 19oo.
L.D.Bruun

Til vitterlighed:
N.Bruun Johan Skjoldborg

forvalter på Ormholt



Lambert Daniel Bruun døde den 21 november 19o5, 75 år gammel, og en
ken Marie Elisabeth Bruun, født Aabel fik beskikket propritær J.L. 
Brendstrup, Fladbirk som fast lavværge, og solgte den 26 marts 19o8 
til sønnerr Niels Marinus Bruun, der havde haft gården i forpagtning 
siden; 16 december 1898:

Skøde og kontrakt om bolig og om ydelse til sælgerinden.
I tilslutning til forpagtningskontrakt af 16 december 1898 mellem 
propritær L.D.Bruun, Ormholt, og underskrevne Niels Marinus Bruun, 
angående forpagtning til sidstnævnte af Hovergården Ormholt, opret
tedes under 3 marts 19o4 mellem samme kontrahenter en i notarialpro- 
tokollerw indført kontinuationsforpagtningskontrakt, tillige indehol
dende bestemmelser om betinget salg af bemeldte ejendom til mig, N. 
M,Bruun.
Efter at bemeldte L.D.Bruun er afgået ved døden, blev det pågældende 
forpagtningsforhold bestemt til ophør den 1 maj f.å. fra hvilken 
dag N.M.Bruun som ejer har overtaget ejendommen med tilbehør i over» 
ensstemmelse med kontrakten af 3 marts 19o4. I henhold til bemeldte 
kontrakt, der følger til forevisning ved tinglæsning af nærværende 
dokument, men som ikke ønskes protokolleret. Kontrakten er stemplet 
til taxt 428 kr.15 øre - sælger og skøder underskrevne enkefru Ma
rie Elisabeth Bruun, Ormholt - som hensidder i uskiftet bo efter 
min- mand, nævnte propritær L.D.Bruun, - med medunderskrevne lavvær
ge, herved til min søn bemeldte N'.M. Bruun, den min afdøde mand ved 
adkomst af 19 december 1873, tinglæst 15 januar 1874, tilskødede 
ejendom, Hovedgården Ormholt i Torslev Sogn, Dronninglund Herred, 
skyldsat under matr.nr.la for hartkorn^ 18 td. o skp. 3 fjk. alb., 
med påstående bygninger med disses mur- og sømfaste tilbehør - der
under Ormholt Møller og nogle på ejendommen beliggende udlejede huse 
- hvilken ejendom tillige med besætning, avls- og mejeriredskaber, 
maskiner og øvrigt udvendigt inventar, samt sæd, avl, afgrøde og gød
ning, alt således som det alt af køberen er overtaget og tidligere 
har været indbefattet under det under forpagtningen hørende løsøre, 
fremtidig skal tilhøre køberen som dennes fuldkomne ejendom og med 
de samme rettigheder, byrder, hvormed min mand og jeg har besiddet 
samme, kun at jeg i overensstemmelse med den ommeldte købekontrakt 
forbeholder mig de nedennævnte rettigheder. Køberen respekterer, at 
der påhviler det solgte fredskovsforpligtelse efter deklaration af 
14 oktober 1885, læst 12 november s.å., og at ejeren ag matr.nr.Ib 
har vejret ifølge skøde, læst som servitut den 13 februar 189B, li
geledes deklaration om fredning af 6 gravhøje, læst 2o september 
19oo.
Lavværgebeskikkelse tinglæst 8 marts 19o6 forevises ved tinglæsnin
gen, ligesom samtidig sælgerindens adkomst berigtiges. For hjemmel 
indeståes.
Køberen; har allerede som forpagter udredet skåtter og afgifter af 
ejendommen og udreder selvfølgelig også fremtidig sådanne. Han re
spekterer de om husejendommene indgåede kontrakter og oppebærer le
jeafgifter, gående fra 1 maj d.å. Idet køberen er overgået direkte 
fra forpagter til ejer, biir der selvfølgelig ikke tale om betaling 
af erstatning fra nogen af siderne for forbedring eller forringelse 
af det forhen til køberen forpagtede. Sælgerindens hest, vogne og 
andet løsøre, som ikke har været indbefattet under forpagtningen, 
forbliver køberen uvedkommende.
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Køberen respekterer, at der på ejendommen hviler 1/6 bankhæftelse 
efter obligation læst 11 juni 184o, for 645 kr.35 øre, og samtidig 
med nærværende dokuments udstedelse meddeles der ham transport på 
vedkomende obligation.
Afset fra bankhæftelsen andrager købesummen 97,8oo kr,, er syv og 
halvfemsindstyve tusinde otte hundrede kroner, hvoraf for medfulgt 
løsøre regnes 35,ooo kr,, og den er berigtiget således:
1, Køberen overtager til forrentning og indfrielse, og uden ansavar

for sælgerinden eller L.D,Bruuns bo - det på ejendommen efter 
landstingsprotokollen fol, 29 hæftende fattiglegat 4oo kr.

2. overtager på samme måde, dog kun til forrentning fra
11 marts f.å. at regne, gæld til Ålborg Stiftsmid
ler 44,ooo kr. og lo.ooo kr, ialt 54,ooo -

3. overtager ligeledes, dog kun til forrentning fra 18 
marts f.å« at regne, gæld til Landmandsbanken, for- 
herr 18.ooo kr. - i forhold til hvilket beløb der frem
deles svares bidrag. Ifølge ny obligation, læst 16 
september 188o, nedbragt til 15,o24 kr.64 øre, nu 
« uden at dette ses af pantebogen - yderliger ned
bragt til

4. overtager på samme måde, dog til forrentning fra 11 
marts f.å. gæld til frøken A.Bruuns dødsbo, senere 
udlagt til L.D,Bruuns børn, hvorom ikke sket ting
læsning

5. Køberen har derhos kontant betalt, fem tusinde kro
ner, hvilket beløb forlængst er erlagt

6, har udstedt obligation for
7, og påtaget sig endelig ved nedenstående bestemmelse 

at svare til sælgerinden nedenævnte præstationer, 
kapitaliseret til

11.373.36

6.000 -

5.000 -
18.226.64

2,8oo -

97.800 kr.
Eventuels andel i Landmandsbankens reservefond tilfalder køberen, 
hvårimod i overensstemmelse med ovenstående de indtil overtagel
sesdagen amortiserede beløb ikke kommer køberen, men sælgerinden 
og L.D,Bruuns bo til gode.
De rettigheder betræffende det solgte som sælgerinden forbeholder 
sig, og de særlige præstationer, som køberen og fremtidige ejer af 
Hovedgården Ormholt skal yde hende, er følgende:

1.
Sælgerinden forbeholder sig for sin livstid ret til udelukkende be
nyttelse for sig med husstand og gæster af den hende for tiden be
nyttede beboelseslejlighed i den søndre ende af Ormholts Hovedbyg
ning samt udenomsbekvemligheder, som efter udstedelse af kontraktene 
af 3 marts 19o4 er noget ændret og indskrænket ved ombygning og ef
ter passeret ildsvåde.
Beboelseslejligheden består nu af dagligstue, spisestue og sovevæ- 
relse(dette er den tidligere havestue), køkken, spisekammer, pulte
kammer, pigeværelse og gang til haven, alt beliggende i stueetagen, 
og til samme hørende kælder under kakkenet, hele den sydlige, fra 
den nordlige ved en skillevæg med dør adskilte del af underste 
loftsplads med tilhørende værelser og rum, alene med undtagelse af 



de 2 sydlige gavlværelser og tvende ved en trævæg adskildte pulter
kamre i og ved siden af den sydlige kvist mod gården, som er over
ladt køberen til benyttelse, og hvortil han naturligvis har uhindret 
adgang.

O
Til den af sælgerinden forbeholdte lejlighed hører endvidere det 
sydøstlige gavlværelse i den sydlige bygning, brændselsrummet øst 
for porten i samme bygning og plads til hendes vogne i vognporten 
vest for samme port. Endvidere medfølger medbenyttelsesret til hoved
entreen, herværende loftstrappe og rummene under samme, og sælger
inden må som hidtil have et stort skab henstående i entreen. Renhol
delsen i entreen samt på derværende trappe og den del af sælgerin- 
dens loft, hvortil også køberen har adgang af hensyn til benyttelse 
af dennes særlige rum, påhviler kontrahenterne skiftevis. Begge par
ter kan forlange, at der holdes god orden i entreen.

2.
Sælgerinden med husstand og gæster har til enhver tid ret til fri 
og uhindret færdsel og ophold i haven og andet steds på ejendommen, 
samt må på enhver tid af dagen forsyne sig af vandet fra gårdens 
brønde og ledninger, også fra bryggerset, må lade affald henkaste 
på møddingen og har ret til at benytte rullestuen med iværende rul
le, samt ved vask og slagtning at benytte bryggerset med ;den stør
ste af de derværende grubekedler, mod efter tur at besørge renhol
delsen, De ved indkørselsporten og i haven beliggende retirader 
står til fælles afbenyttelse for køber og sælgerinden, mod at hver 
for sig sin uge besørger renholdelsen. Køberen bortskaffer skarnet.

3.

Køberen har med hensyn til foretagne ændringer ved sælgerindens lej
lighed m.v, foretaget, hvad der kan kræves af ham. Fremtidig endven- 
dig vedligeholdelse af sælgerindens lejlighed påhviler hende. For
svarlig udvendig vedligeholdelse påhviler køberen og fremtidige 
ejer, dog at halvdelen af udgiften ved almindelig årlig vedligehol
delse af hovedbygningen - derimod ikke ved fornyelser - refunderes 
samme af sælgerinden. Nødvendige forandringer må ejeren lade fore
tage.
Forgår sælgerindens lejlighed m.v. ved ildsvåde eller lignende måde, 
kan hun fordre en mindst lige så god og bekvem bolig opført til sig 
snarest mulig.
Derved, at sælgerinden eventuelt for en tid måtte bortflytte lej
ligheden, fortaber hun ikke ret til når som helst at flytte tilbage.

4.
Sælgerinden forbeholder sig ret til udelukkende benyttelse af den 
højt i haven beliggende urtehave, samt hvad hun måtte ønske af den 
0, hvorpå også er urtehave, og elene hun har dispositionsret til 
den i haven syd for stuehuset indrettede indhegning før fjerkræ. 
Den øvrige haves pasning er sælgerinden' uvedkommende, men hun har 
som anført ret til at opholde sig der. Af havens træ- og buskfrugt 
tilfalder en trediedel sælgerinden, der selv må sørge for afpluk
ningen.

Ejeren skal hvert forår efter sælgerindens anvisning påkøre hendes 
urtehave tre gode læs hestegødning,

O
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5
Jagtretten på Ørmholt er fælles for ejeren og sælgerinden. Ingen af 
dem må udleje jagten. Klapjagt.må alene ejeren lade afholde, men 
han afgiver en trediedel af jagtudbyttet til sælgerinden.
Fiskeretten tilkommer begge i forening. Det vedtages dog i modsæt
ning til hvad forhen har været bestemt, at ålegården med tilhøren
de sluseværk samt samtlige kunstige fiskedamme med tilbehør over
gård til køberen og skal være sælgerinden ganske uvedkommende, mod 
at som vederlag herfor ejeren efter tid og lejlighed sftal levere 
sælgerinden lidt fisk til køkkenet. I stedet for fiske leveringen 
kan dog hver af kontrahenterne fordre forholdet ændret til at eje
ren hvert års 1 maj betaler sælgerinden kontant lo fcr., er ti kro
ner.

6.

Sælgerinden skal helde sit fjerkræ i indhegning og må ikke have sam
me løsgående. Ejeren er pligtig til hvert efterår at græsse 3 får 
forsvarligt i 2 måneder for sælgerinden og til årligt at lade ned
lægge i passehde gødet jord i marken en halv tønde af sælgerinden 
leverede kartofler og lade samme i væksttiden passe og derefter 
hjemkøre til sælgerinden.
Sælgerinden har ret til at købe til rimelig pris hvad hun måtte øn
ske af gårdens produkter, dog således at opgørelser.og betaling sk.er 
mindst en gang hvert halvår. Sødmælk kan hub således strax efter 
malketiderne erholde til pris 8 øre pr. pot, medens skummet mælk 
leveres hende for l-£ øre pr. pot. alt leveres hende selvfølgelig i 
gode og sunde varer.

7.
Såfremt ejeren leverer sin mælk til et fremmede mejeri, kan sælger
inden' fordre, at den kusk, som kører mælken, hver onsdag og lørdag 
besørger ærinder og indkøb for hende, når sådant kan ske uden megen 
afvigelse fra den nødvendige køretur og uden noet betydeligt tids
spilde for mælkekusken.

8.
Sælgerinden må i skoven lade fælde træer til brændsel og gavntræ, 
som ejeren skal hjemkøre. Hun må derhos årlig på ejendommen lade 
grave og ælte indtil 5o.ooo stk. tørv til eget brug samt lade dem 
oplægge til tørring, dog således at der ikke voldes ejeren ufornø
den gene. Ejeren er pligtig i rette tørvebjergningstid og i hvert 
fald inden 15'september at lade tørvene hjemkøre og bringe i hus. 
Ejeren er pligtig til, såfremt sælgerinden ønsker sådant, for hendes 
regning at lade bjergning og viderebehandling af tørv og træ til 
brænde foretage. Hjemkørsel skal ske i god tilstand, tørvene navn
lig tørre. Tørv og træ må sælgerinden ikke sælge eller lade bort
føre fra ejendommen.

9.
Ejeren er pligtig til uden vederlag at lade fodre og passe en hest 
for sælgerinden, ordentlig og forsvarlig, samt til på forlangende 
at lade..den for- og fraspænde til enhver tid, ligesom han skal la
de hendes hest, vogne og seletøj renholde. Hesten skal have plads
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som hidtil i den almindelige hestestald. Når sælgerinden vil køre 
med 2 heste, kan hun fordre, at ejeren leverer hende en til dette 
brug velegnet hest, mod at ejeren får ret til som vederlag ved an
dre lejligheder at benytte sælgerindens hest lige så meget. Dog har 
sælgerinden ret til uden vederlag således at benytte en af ejerens 
heste i tiden fra 1 december til 1 april. Ejeren er pligtig uden 
vederlag på forlangende at stille en pålidelig kusk til sælgerine 
den' disposition.
Sælgerinden kan når som helst forlange at hendes nævnte rettigheder 
til hestehold, fodring, kørsel m.v. forandres derhen, at ejeren er 
pligtig i stedet på forlangende at stille bekvem og solid befor
dring med pålidelig kusk til sælgerindens rådighed til indtil 4o kø
reture årlig, dog ikke til fjærmere end 6 mil fra Ormholt beliggen
de steder, og ikke oftere en forholdsmæssigt på de tider da der er 
travlhed ved landbruget. Ejeren kan almindeligvis fordre varsel 4 
timer før køreturen.
Ejeren er pligtig at modtage til forsvarlig fodring og pasning be
fordringer og heste, som føres til gården af gæster hos sælgerinden

10.

Når sælgerinden har arbejdere eller håndværksfolk er ejeren pligtig 
at give samme fuld kost for en betaling af henholdsvis 75 øre for 
en håndværker og 5o øre for en arbejder pr. dag, dog at der dagen 
forud gives ham underretning i så henseende.

11.
Køberen forpligter sig til at betale sælgerinden for dennes livstid 
en månedlig afgift stor 2o kr., er tyve kroner, som erlægges forud 
denr l'i hver måned. Forpligtelsen til således at betale 2o kr. må
nedlig indtraf l'gang den l'maj f.å. - Denne afgifts kapitalværdi 
er 12oo kr., de øvrige præstationer er 16oo kr.

12.
Alle køberen anførte forpligtelser skal endvidere lige så fuldt på
hvile eventuelle senere ejere af den solgte ejendom og de opfyldes 
således skadesløst. Anvendelse af -fr. 6 august 1824 frafaldes. I 
søgsmålstilfælde anvendes hurtig retsforfølgning efter frd. 25 ja
nuar 1828 og betales alle omkostninger skadesløst derunder sagfører 
salær.
Til sikkerhed for promte opfyldelse af alle sælgerinden efter for
anstående tilkommende krav pantsætter køberen herved med oprykkende 
prioritet efter 1/6 bankhæftelse 645 kr.35 øre, legat 4oo kr., gæld 
til Stiftsmidler 44.ooo kr. og lo.ooo kr. og til Landmandsbanken 
samt til frk. A.Bruuns bo eller nu L.D.Bruuns børn, de ovenfor nævn 
te beløb med dertil hørende forpligtelser, den solgte ejendom med 
påstående og tilkommende bygninger med mur- og sømfast tilbehør, 
samt besætning, inventarium, maskiner, gødning, afgrøde, strå, hø 
og utærsket sæd, al af pantet gående indtægt og dets assurancesum
mer.
En til Anders Chr.Andersen, Ganeskovhus afhændet parcel er dog sæl
gerinden pligtig at relaxere af pantet, når udstykningen kommer i 
orden, lige som køberen har betinget sig ret til af den pantsatte 
ejendoms yderkanter at frasælge parceller indtil salgsum lo.ooo kr.
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ti tusinde kroner, og at få samme relaxerede af pantet, i sidste 
nævnte tilfælde dog kum mod, at købesummen afbetales på forud pri
oriteret gæld eller på sælgerindens krav efter obligation som sam
tidig hermed tinglæses. Over en tiendel af arealet må jeg ikke bort
sælge således.
De foranstående prioriteter må ombyttes med nye af samme størrelse, 
der må forrentes extraordinært og hæfte med solidarisk ansvar og på 
satutmæssige vilkår. Ombytningen må fremdeles foretages således, at 
der efter samme kommer til at hæfte foran pågældende ved nærværende 
dokument stiftende panteret et så stort lån, som der elene med pant 
i ejendommen^ med tilbehør kan opnåes, såvel i en kreditforening som 
i en hypothekforening - foruden bankhæftelsen og legatet - selv om 
derved den forudprioriterede gæld bliver større end den nuværende.
Alle omkostninger ved udfærdigelse, stempling og tinglæsning af nær
værende dokument og obligationen til sælgerinden udredes af køberen.
Til bekræftelse vidnefast.
Som følge af nogle foretagoe rettelser - idet skødet ved affattel
sen var bestemt" til underskrift 1 maj 19o7 - gentages at overtagel
sen' af det solgte fandt sted den l'maj 19o7, at gælden til Landmands
banken! fra 18 marts 19o7, gælden til stiftsmidlerne fra 11 marts 
19o7, og gælden til frøken Bruuns bo fra 11 marts 19o7, og at for
pligtelsen til at erlægge månedlig afgift tyve kroner til fru Bruun 
indtraf første gang 1 maj 19o7. Det bemærkes, at gælden til Land
mandsbanken allerede i marts 19o7 blev nedbragt til 11,373 kr.36 
øre, til hvilken størrelse køberen har overtaget samme, at købe
ren senere har nedbragt denne, og at amortiseringen ned til ovennæv- 
te beløb altså kommer sælgerinden og L.D.Bruns bo til gode.

Ormholt den 17 marts 19o8.
Som sælgerinde: Som køber:

Elisabeth Bruun N.Bruun
Som lavværge for sælgerinden:

J.L.Brendstrup
Til vitterlighed:

Park S.Larsen

Udskrift
af Dronninglund Herreds dødsanmeldelsesjounal.

Aar 1911 den 15 april anmeldtes for skifteretten, at enkefru Marie 
Elisabeth Bruun, født Abel, af Ormholt, 69 år gammel, den 13 samme 
måned var afgået ved døden.

Afdøde, der hensad i uskiftet bo efter sin den 21 november 19o5 af
døde mand, Lambert Daniel Bruun, efterlod sig følgende arvinger, de 
afdødes fællebørn:

1« Elisabeth Cathrine Benedikte Rudolphine Bruun, gift med propri
tær Heinrich Frederich Erhardi, Kringelhede.

2. Hans Christian Aabel Bruun, sagfører, Brønderslev.
3« Niels Marinus Bruun, propritær, Ormholt.
4. Oskar Henrik Bruun, manufakturhandler, Øster Vrå
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5. Jakob Rasmus Peter Bruun1, maskinist, København.
6. Aage Valther Bruun, guvernementsfuldmægtig af St. Thomas,
der som eneste og myndige arvinger have overtaget boet til privat 
skifte.

By- og Herredsfogedkontoret i Sæby, den 27 decb.1911. 
lyst 18.1.1912

Niels Marinus Bruun blev den 2o juni 19o6 gift med Dagmar Theodora 
Bruutm. Parcellen som er omtalt i skødet, som solgt til Anders Chr. 
Andersen, er matr.nr.lc, godt 24 tønder land, der blev solgt til 
Ganeskovhus, den 28 januar 19o9 for 25o kr. pr. tønde land, men hele 
den omtalt ejendomm, matr.nr.Ib lc er i 198o købt tilbage til Orm
holt,

Efter Niels Marinus Bruuns død i 1953, drev enken Dagmår Theodora 
Bruun ejendommen til hun, vistnok i 1964 solgte til Peter Brokholm, 
der den 15 september 1976, skødet tinglyst 24 januar 1977 solgte 
til Erik Seidenfaden.

o
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Ganeskovhus
matr.nr.Ib lc Ormholt Hovedgård

Anders Chr.Andersen, Holtet i Thorshøj købte parcellen matr.nr 
lb fra Ormholt den 19 decb.1895 for 4.600 kr. og den 28 januar 19 
o9 købte parcellen matr.nr.lc fra Ormholt for 25o kr. pr. tønde 
land. Der var godt 24 tdl. og prisen blev 6.175 kr. 71 øre.

Anders Chr.Andersen solgte den 27 maj 19o9 til Theodor Thomsen 
hidtil Storbakken for 2o.ooo kr., der den 8 febr.1912 solgte til 
Jens Peter Jensen, der den 29 august 1918 solgte til partikulier 
N.P.Nielsen fra Iskov for 62.5oo kr. og købte derefter Hallager. 
Ejendommen blev nu kaldt Ganeskov.

N.P.Nielsen solgte den 26 sept, samme år til Jens Chr.Thomsen 
fra Kneverhede for 63«5oo kr. Afløsning af grundbyrder 9 august 
1923-1462.

Henry Jensen solgte den 23 august 1972 til Poul Bay Jensen, j 

der den 13 maj 198o solgte til Ormholt.



STENSKROG 
matr.nr.la vesti.

Stenskrog blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td.
1 skp. o fjk. -J alb. og gl.skatten var 3 rd. 4o sk.

Jens Jespersen, der var gift med Ane Marie Jespersdatter, solg- 
den 28 okt.1858 til sønnen Jesper Jensen, der døde den 23 decb. 
187Ô og enken Ane Mettine Christensen fik adkomst til gården den
2 marts 1871. Hun giftede sig den lo maj 1872 med ungkarl Carl 
Nielsen fra Kolbro Putten, der fik vielsesattesten tinglyst som 
adkomst den 18 sept.1873 og solgte den 17 august 1893 parcellen 
lb(hvorpå Hammerværket blev anlagt) til Søren Peter Nielsen.

Carl Nielsen solgte den 7 april 19o4 til sønnen Niels Chr.Niel
sen for 8.000 kr., der den 1 juli 194o solgte til sønnen Magnus 
Nielsen Stenskrog, der har købt jord til siden.

o
la I0.06II m
9b 4.4610 "
lm 1.3840 2
Stenskrogsvej llo

Stenskrog Hammerværksted
matr.nr. Ib 2b V. og 6d i Tårs

Søren Peter Nielsen købte parcellen lb fra Stenskrog den 17 
august 1893 og den 19 okt.1899 købte han mere jord til. Han op- 
i 1899 et 5 % lån i kreditf. for indistrielle ejendomme og solg- 

o te den 19 april 1917 til sønnen Peter Iver Nielsen
A.Lønsmann Nielsen solgte den 13 decb.1971 til Hanne Kirstine 

Nielsen.
lb 1753 m2
2b 1017 ”



Stenskrogshus 
matr.nr.lc

Andreas Chr.Jensen købte den 3 januar 1881. Han døde den 19 
marts 1895 og enken Jensine Jensen fik adkomst til ejendommen 
den 18 april 1895 og solgte samme dag til Christian Peter Chri- 
stansen fra Tamstrup for 35oo kr., der den 7 juli 1898 solgte 
til smed på Hammerværket Jens Peter Pedersen, der den 12 decb. 
19ol mageskiftede med grd. Chr. Marinus Christensen, Mellergård 
i Vrå med parcellen 3i, der solgte til Hans Peter Nielsen for 
2ooo kr., der den 12 sept.l9o7 solgte til maskinarbejder Chr. 
Lønsmann Nielsen fra Brønderslev, der den 16 okt.1913 solgte til 
grd. M.A.Mouritzen fra Rubæk for 26oo kr., der den 9 decb.1915 
solgte til Christian Julius Jespersen, der solgte parcellerne ld 
lg fra og solgte den 18 decb.1924 til landmand Carl Jensen fra 
Kobberholm for 24.5oo kr.

matr.nr.ld
Mads Peter Nielsen købte den parcellen fra Stenskrogshus og 

solgte den 19 sept.1918 til landpost Anders Chr.Olesen, der den 
26 august 192o købte parcellen lg for 4oo kr.

er muligvis den ejendom der kaldes Kærvang og købt af Niels Chr. 
Stenskrog i 1934



A? A E N
matr.nr.2 vestl.

Aaen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 1 skp. 
2 fjk. 2% alb. og gi.skatten var 8 rd. 32 sk.

Anders Christensen solgte den 9 januar 1845 til svigersønnen 
Jens Chr.Larsen, der den 15 novb.1842 var bleven gift med Anders 
Christensens datter Ane Marie Andersdatter og stod da omtalt som 
gårdejer i Kolbro. Jens Chr.Larsen købte gårdens konge-og kirke
tiende den 17 januar 185o og solgte den 4 okt.1877 til ungkarl 
Christian Magnus Pedersen, der var søn af Peder Chr.Andersen, 
Langodde. Skødet tinglyst den 9 januar 1878. Han solgte den 12 
okt.1899 en parcel til fabrikant Søren Peter Nielsen for 93 kr. 
6o øre og den 28 juni 19oo solgte han ca. 6 tdl. til Mads Peter 
Madsen, Bilholm for 188 kr., matr.nr.Id.

Chr.Magnus Pedersen solgte den 2o april 192o til Niels Alfred 
Nielsen fra Thorshøj for 33.5oo kr. og tog der efter ophold i 
Aldershøj i Thorshøj.

Valdemar Pedersen Sort solgte den 2 juni 1966 til Elbo Hansen, 
der den 18 sept.1978 solgte til Per Christensen, tvangsaktion no
teret 15 novb.1983

2a 10.8350 m2
la Vrå hørte til i 1845, se 4 okt.1877

Stenskrogsvej lo3
') matr. nr. 2c

2
areal: 4.3210 m Villy Thomsen solgte den 25 okt.1957 til Arne
Pedersen.



KNAGHOLT
matr.nr.3 vestl. ç-

Knagholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td.
1 skp. o fjk. 2| alb. og gi. skatten var 15 rd. 43 sk.

Anders Hansen, der var gift med Kirsten Nielsdatter, solgte 
den 27 april 1848 til sønnen Hans Andersen, der var gift med Kir
sten Hansdatter. Han solgte den 3 april 1879 til Niels Christian 
Christensen fra Vrå, der den 24 novb.1881 købte matr.nr.5 i Kol
bro 4-1-li. gl.s. 3 rd. o4 sk., se 11.5.1911.

Niels Chr.Christensen døde den 3 novb.1916, 68 år gi. Enken 
Grethe Marie Christensen,f.Jensen hensad i uskiftet bo og fik ad
komst til gården den 1 febr.1917 og solgte den 12 april 1917 til 
Peter Larsen fra Nr.Rom for 32.ooo kr. Han solgte den 24 april 
1919 en hedelod for 2ooo kr.

Peter Larsen solgte den 4 novb.l92o til Jens Anton Jensen fra 
Jerslev for 56.000 kr., der den 11 januar 1923 solgte til Peder 
Zacharias Jespersen fra Bagterp for 51.553 kr. Jespersen døde 
den 3 febr.1923 og børnene solgte den 8 marts s.å. til 2 af deres 
søskende Kristian Jespersen og Flora Martine Jespersen for 48,ooo 
kr. Flora blev siden gift med Sofus Sørensen, Mellergård i Kolbj©

oGunnar Jensen købte den 24 april 1968. Areal: 21.5564 m 
Kolbromøllevej 34

C
3b 1—2—2-g- gl.s. 1 rd.42 sk. ca.3^ tdl.
3c l-o-o-2^ gl.s. 11 rd.51 sk. ca.17 tdl

Jacob Nielsen solgte den 17 januar 1867 til Christen Nielsen 
fra Kolbro for 3475 rd., der den 28 marts 1895 solgte til Jens 
Jensen fra Tamstrup for lo.ooo kr. Sælgeren og hustru Else Katriæ 
Hansen på aftægt. ?

23b lo.8680 m hører til Hedeledet



Â g å r d
matr.nr.4 vestl.

Ågård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp. 3 
fjk. o alb. og gl. skatten var 4 rd. 4o sk.

Jens Pedersen, der var gift med Ane Hansdatter ejede ejendom
men før midten af forrige århundre. Efter hans kones død giftede 
han sig som 66 årig i 1852 med enken Ane Cathrine Mathiasdatter, 
der var 64 år gl. Han solgte den 26 juni 1853, skødet tinglyst 
den 1 sept. s.å. til Peder Chr.Johansen, der den 4 april 1867 ma
geskifter parcellen 4b med Lars Christensen, Bakken og fård par
cellen 8b i stedet.

Peder Chr.Johansen døde den 4 juli 1887 og enken Ane Jensine 
Jensdatter sad med ejendom til hun døde den 2o novb.l9o2, 82 år. 
gl. 5 børn arver og solgte den 3 decb,19o3 til broderen Jørgen Pe
ter Pedersen, Mellergårds hede for 5.o95 kr. Han solgte den 7 okt. 
19o9 til Jens Jensen fra Nørgård i Sæsing for 9.o25 kr.

Svend Åge Jacobsen købte i 1944

Poul Jensen solgte den 27 maj i960 til Chr.Jensen 
4a 5.48o4 m2 
8b 3.3752 '•



HEDELEDET
matr.nr.5 vestl. mfl.

Hedeledet, eller Heden i Kolbro blev efter 1844 matrikelen sat 
i Hartkorn til 4 skp. 1 fjk. 1-^ alb. og gl.skatten var 3 rd. 4o &

Jens Nielsen,Skellet købte den 6 august 1859 og solgte den 24 
novb.1881 til Niels Chr.Christensen, Knagholt, der den 15 febr. 
1894 solgte til Jens Peter Christensen for 24oo kr., der den 24 
april 1919 solgte til Peter Christensen.

Johanne Christensen solgte den 6 febr.1959 til Henning Nielsen

5 5.1967 m2
3b 10.8680 «



VÆVERSTED
matr.nr.6 vestl.mfl.

Ole Christensen solgte den 14 august 1831, skødet tinglyst den> 
11 juli 1833, til svigersønnen Niels Jensen, der var gift med El
len Marie Olesdatter. Han købte parcellen 11b fra Høngård den 15 
april 1841 og den 24 maj 1855 købte han ejendommen Tørholm og lag
de til Væversted.

Niels Jensen solgte den 7 januar 1875 til Rasmus Madsen Larsen 
fra Greis sogn ved Vejle for 285o rd., der den 25 okt.1888 mage
skifter med Niels Martin Nicolajsen, der den 2o juni 1889 mage
skifter med Niels Peter Hansen fra Lyngså, der den 18 okt.1923 
solgte til Magnus Hansen fra Tårs for 29.3oo kr., der den 1 novb. 
1923 solgte halvparten til broderen Søren Andreas Hansen for 14. 
65o kr. og den 21 okt.1926 solgte Magnus Hansen den anden halvp. 
til Søren Andreas Hansen, der den 1 april 194o købte matr.nr. 13 
og 22 fra N.Bruun.

Søren Andreas Hansen solgte den 9 januar 1972 halvparten af
gården til Hans Jørgen Spandet Hansen

6 4.3251 „2 m
7 8.0127 If

11b 3.8842 II

12 44oo II

13 638o II
13h 26oo II
22 24oo II

23 4370 II



BAKKEN
matr.nr.8 vestl.

Bakken blev efter 1844 matrikelen sat i hartkron til 1 td. 5 
skp. 3 fjk. i alb. og gl. skatten var 15 rd. 56-^ sk.

Lars Christensen, der var gift med Ingeborg Sørensdatter, køb
te Kolbro Bakken den 19 juni 1828 og den 17 januar 185o købte han 
andel i matr.nr.31 Vrå. Den 4 april 1867 mageskifter han parcellen 
8b med Peder Chr.Johansen, Ågård og får pacelien 4b i stedet og 
samtidig solgte 8c, der var på godt en tdl. til sønnen Christen 
Larsen og parcellen 8d til sønnen Jens Chr.Larsen til oprettelse 
af ejendommen Aalund. Men enden på blev at han solgte hele ejen
dommen til sønnen Christen Larsen og den af ham købte parcel høre? 
stadig til gården. Skødet tinglyst den 11 april 1867.

Christen Larsen solgte den 13 juni 1912 til sønnerne Jens Chr. 
Larsen, Christian Carl Larsen og Niels Chr.Larsen i lige sameje 
for 15.000 kr.

Jens Chr.Larsen blev eneejer den 8 maj 1913 og solgte den 7 T n 
marts 1918 til Alfred Andreasen, fh.Kolbro mark for 39.5oo kr.

Alfred Andreasen solgte den 26 sept.1958 til Arne Christensen, 
der i 1973 købte jord til.

• 8a 17.7863 m2
8c 74o8 ”

11b
13i 
13k 
13L



A A L< U N D
matr.nr.8d mfl.

Lars Christensen, Kolbro Bakken solgte parcellen 8d til søn
nen Jens Chr.Larsen den 4 april 1867,se Bakken, der senere køb
te parcellen 4b fra Bakken. Efter han død fik enken Kirsten Ma
rie Larsen,f.Hansen adkomst til gården den 24 sept,19o3 og solgte 
den 17 maj 19o6 til Sigurd Chr.Christensen, der den 7 januar 1918 
mageskiftede med Jens Alfred Bakholm,Ø.Vrå, der den 25 april 1918 
solgte til Niels Thomsen, Bækkelund for lo.ooo kr. Mageskifte
kontrakten blev fremvist, men ønskedes ikke protokolleret, men ddt 
var Råholt Bakholm havde brugt som bytteemne.

Niels Thomsen solgte den 14 okt.1926 yil Jens Ejnar Mikkelsen 
fra Fårbjerg i Ugilt sogn for 17.ooo kr. Der medfulgte en jydsk 
hest, 5 køer, 1 kvie, 2 kalve, 1 so med 6 grise, 2 polte, 4 grise,

Jens Ejnar Mikkelsen solgte den 13 marts 1969 til sønnen Knud 
Sejer Mikkelsen.
4b 3.2747 m2
8b 7.3563 "



KLEM
matr.nr.9 vesti.

Klem blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp. 1 
fjk. 2 alb. og gi. skatten var 5 rd. 73i sk.

Niels Chr.Jensen, Nørgård i Kolbro(Tårs sogn) købte Klem den
9 januar 1851 og lagde til Nørgård, som han solgte til sønnen An
ton Peter Nielsen den 14 okt.1875, der den lo juli 19o2 solgte 
Klem, der nu var bleven noget udstykket, til Jens Johan Jensen 
fra Morild for 44oo kr. Der medfulgte 3 køer, 1 gris og 2 høns 
og ejendommen blev kaldt Kolbroklem. Ejendommen tilhørte senere 
Peder Chr.Christensen, Kolbro i Tårs sogn. Erling Stenskrog køb
te den 2 novb.1981.

9a 3.6538 m2

N.B. Det var 9b Jens Johan Jensen købte den lo juli 19o2



NYMARK
matr.nr. 9b

Jens Johan Jensen, Klem havde købte den lo juli 19o2 og solg
te den 27 juli 1916 til fhv.grd. Peder Martin Andersen, Hjabelund 
for 10.400 kr., der den 5 decb,1918 solgte til Andreas Christen
sen fra Græsdal for lo.5oo kr., der den 4 novb.l92o solgte til 
Ingvard Christensen fra V.Rom for 9.ooo kr. og købte der efter 
Lindetskrog i Åsted.

Efter Ingvard Christensen død fik enken Johanne Marie Christen
sen adkomst til ejendommen den 23 maj 1923 og solgte den 15 april 
1926 til Christen Peter Christensen fra Lendum for 12.6oo kr.

nu under Stenskrog

matr.nr.9c veti.

Niels Peter Nielsen mageskifter den 24 sept.l9o8 med Mads 
?eter Nielsen fra Tårs

Flora Sørensen solgte den 2 maj 197o til Svend Christensen 

9c 536 m2
9d 515 "



HJORTHOLM 
matr.nr.1 n.v.

Hjortholm blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn 7 skp. 3 
fjk. 1-| alb. og gi.skatten var 6 rd. 46 sk. og Srd.Birket i Tårs 
sogn som enten hørte til, eller kom til at høre til Hjortholm,var 
sat i hartkorn til 1 td.

Hjortholm formodes at havde været fæstegård under Ormholt og 
købt til selveje i 1798, men min kilde til oplysning der om er 
ulæselig, så et vist forbehold er nødvendig. Det kan med sikker
hed siges at Christen Larsen, der var gift med Kirsten Nielsdat
ter ejede ejendommen, der den gang kun var et boelsted,i 18ol. 
Han solgte til smed Lars Jeppesen, der havde ejendommen i mange 
år. Han var gift med Ane Cathrine Mathiasdatter og solgte i 1845 
til Julius Vilhelm Nielsen, der var gift med Karen Marie Sørens
datter.

Julius Vilhelm Nielsen købte gården Srd.Birket som blev lagt 
til, men var vistnok stadig en selvstændig ejendom. Han solgte 
den 13 januar 1856 til exam.jurist Svend Hartsaik Lemborg og køb
te der efter Vrågård. Lemborg fik skødet tinglyst den 26 juni s. 
ci., men Srd.feirket lå i Børglum herred og her blev skødet først 
tinglyst den 18 decb.1856.

Svend Hartsaik Lemborg solgte den 21 okt.1869 til Johan Hen
rich Rudolf Bock for 48oo rd., heraf 7oo rd. for løsøret. Bock 
solgte den 3o sept.1875 til O.L.Bang, Skårupgård.

O.L.Bang havde tidligere været forpagter på Sæbygård og blev 
den 16 august 1884 omtalt som Gehejmekonferensråd. Han solgte 
den 27 maj 1877 til entreprenør Edvard Haig fra København, der 
kort tid efter solgte til Alfred Outtrup , der overdrog retten 
til skødet til restaurantør H.Hansen fra København for 24.ooo kr.

Restaurantør Hansen drev gården med bestyre, men kom efter hån
den i økonomiske vanskeligheder og efter der gang på gang var 
gjordt udlæg i løsøret blev gården i 1881 stillet til tvangsak
tion. Aktionen blev bekendtgjordt i Berlinske Tidende, Aalborg 
Stifttidende, Sæby Avis og ved kirkestævne ved Torslev,' Hørby, 
Understed, Karup, Volstrup, Skæve, Albæk, Voer, Tårs og Lendum 
sogns kirker, samt ved opslag i Vrå Kro. Ved en vurdering forud 
for aktionen manglede 2 heste der var gjordt udlæg i. Bestyren 
oplyste at de var bleven skudt da de ikke kunne tygge fodret og 
med hensyn til 2 køer og 1 kvie der manglede, var de dels slagtet 
og dels solgt fordi de var syge. Gården blev ved 3.aktion den 
29 maj 1881 budt ind af prokurator Kr.E.Jørgensen i København 
for 13.100 kr.



Kr.E.Jørgensen solgte den 3o okt.1884 til forpagter Carl Carl
sen, Høgholt Mølle for 12.ooo kr. Der kom nu skik pâ tingene og 
den 25 febr.1886 havde han en besætning pâ 3 heste, 9 køer, 1 tyr, 
3 stk. ungkvæg, 7 fårs og 6 lam til en samlet værdi af 29oo kr.

Carl Carlsen solgte den 26 januar 19o5 i henhold til købekon
trakt af 15 okt.l9o4(som ikke ønskes protokolleret) til Oluf Pe
ter Christian Olesen, hidtil af Teklaborg ved Sindal for 23.5oo 
kr. og flyttede til Ll.Skæggesholthus i Tårs sogn.

Oluf Olesen var kun 24 år gl. da han købte Hjortholm og havde 
sin vordende svigerfader manufakturhandler Kjeld Kjeldsen, Sindal 
som kurator. Der blev den 11 sept.1913 solgt en parcel på ikke 
over 2| tdl. til Hjortmosehus for 728 kr.8o øre. Oluf Olesen var 
en dygtig landmand, men også afholdssagen havde hans store inte
resse, han var een af lederne af den kreds af beboer der den 11 
sept. 1919 købte Ø.Vrå Kro og danne >. „ Andelsselskabet Øster Vrå 
Afholdshotel ”, han blev her den første bestyrelses formand. Han 
havde den 9 sept.1923 den store sorg at miste sin hustru Frederik
ke Amalie 0lesen,f.Kjeldsen, efterladen sig 14 børn. Han blev se
nere gift med Emilie Olesen,f,Jensen.16.4.1925-104

Oluf Olesen fik i 1932 sit prøvecenter ankendt som svineavl
center og allerede i 1935 kunne han ved det jydske ungskue pre
senterer en fløjorne. Det helt store gennembrud kom ved jubilæ
umsskuet på Bellahøj i 1938, hvor hans orner tog både en sølv og 
en broncemedalje. Jeg var til Bellahøjskuet, det var min første 
„ store ” udflugt og jeg kan med sandhed sige at den beundring 
de nordjydske landmænd viste for Olesen Hjortholms sølv og broce- 
medaljer, nermest kan sidestilles med den visse mennesker viser 
en OL sølv og broncemedalje.

Oluf Olesen solgte den 8 febr.1957 til sønnen Harry Christian 
Olesen, 
areal: 6o tdl.

Johan Henrik Rudolf Bock, gift med Marie Bock,f.Jensen havde 
været mejeriforpagter på Aagårdsholm, Junget sogn, Viborg amt



R Æ V M 0 S E
matr.nr.2 n.v. mfl.

Rævmose blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 3 
skp. o fjk. i alb. og gi.skatten var 11 rd. 14 sk.

Søren Madsen, gift med Nicoline Christine Amalia Pedersen, køb
te den 27 januar 1848. Skiftesamling efter hans første hustru den 
19 marts 1866. Han gifter sig der efter med Nicoline Christine 
Christensen. Han købte jord til flere gang og døde den 2o juli 
1888 og enken fik adkomst til gården den 25 okt.1888. Hun solgte 
den 25 marts 19o9 til sin hidtidlige bestyre Jens Jensen for 25. 
ooo kr., iberegnet aftægt. Jens Jensen købte parcellen 6b fra 
Vangkjær den 26 januar 1911 for 26oo kr. J.J.døde den 2 marts
1936 » enken Ane Eline Martine Jensen f. Kristensen var der i 1945

Peter Andreasen solgte den 31 okt.1956 til Poul Andreasen.
2 n.v. 30.3589 m2
6b V. 5.4122 " 
7b V. 5.1573 ’•

K N I E R
matr.nr.3 n.v.

Knier blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 skp. 3 
fjk. 2# alb. og gi. skatten var 3 rd. 13 sk.

Frands Jensen, der var gift med Maren Thomasdatter, ejede Kni- 
er fra før 183o og solgte den 21 decb.1863, skødet tinglyst den 
12 januar 1865, til Christian Peter Pedersen, der den 9 juli 1868 
solgte til Niels Chr.Christensen fra Hjertlund for 5oo rd., efter 
hvis død enken Christiane Sørensdatter fik adkomst til gården den 

(2) 17 novb. 187o og gifter sig med Hans Jensen, der får skøde på går-e
den 2o juni 1872.

Hans Jensen bortlejer den 25 juni 1896 jord til opførelse af 
et teglværk. Interessentskabet lejer for 5o år for 4oo kr.+ 1 kr, 
årlig, 1 læs mergel er sat til lo øre, matr.nr.3f, se 2o.l.l9o2- 
35. Hans Jensen solgte den 26 okt.1899 til sønnen Søren Chr.Jen
sen for 4.997 kr., der den 17 maj 19oo mageskifter med grd. Marti
nus Olesen, Morild i Tårs sogn.

Olga K.Jensen solgte den 17 april 1964 til Henry Poulsen, der 
den 26 febr.1974 solgte til Niels Bering Jensen.

O



G R Y D B Æ K
matr.nr.4 n.v.

Grydbæk, der også blev kaldt Grydsholt, blev efter 1844 matri
kelen sat i hartkorn til 1 td. 4 skp. o fjk. 2-| alb. og gl. skat
ten var 4 rd. 27 sk.

Niels Sørensen, der var gift med Mette Margrethe Frandsdatter, 
købte gården omkring 1834 og solgte den 11 maj 1861, skødet ting
lyst den 1 august s.å., til sønnen Søren Chr.Nielsen, der den 24 
decb.1891 solgte til Jacob Nielsen, der den 28 novb.1912 solgte 
til Steffen Jensen fra Rudbjerg for 25.4oo kr. og købte der efter 
øster Kolbro. Ejendomsskylden var 19.ooo kr.

Steffen Jensen købte den 5 marts 1914 parcellen li fra Ålborg
gård for 575 kr. pr. tdl. for de første 2 tdl. og 6oo kr. for re- 
sten, der var 68984 kvr.alen, eller 2.7180 m (små 5 tdl.) og pri
sen blev 2.906 kr. 5o øre. og den 18 sept.1918 købte han parcel
len lk(Ålborggård) fra Brobakken for 8605 kr. 14 øre.

Poul Sørensen købte den 7 august 1945 og solgte den 8 august 
1979 halvparten af gården til sønnen Peter- Sørensen.



Â L B 0 R G G Â R D 
matr.nr.1 Ålborggård
Alborggård blev efter den første matrikel fra 1664 sat i hartkorn 
til 4 td. 6 skp.,2 fjk. 2 alb., der efter opmålingen til 1688 ma
trikelen blev forhøjet til 7 td. o skp. 1 fjk. 2 alb. og det dyr
kede areal var opgivet til 52.4 tønder land. Efter den nye matri
kel fra 1844 blev hartkornet sat til 8 td. 2 skp. 3 fjk. 2 alb. 
og gammel skatten var 48 rd. 18 sk.
Alborggård havde været fæstegård under Asdal, men var tilsynela+-fa 
den siden kommet under Bøgsted. Forvalteren på Knudseje, Niels 
Iversen Mejling købte Alborggård, så vidt det kan skønnes i 1812. 
Niels Iversen Mejling var opvokset på gården Haven i Hørby sogn, 
søn af Christian Mejling og dennes hustru Ane Hegelund Iversen. 
Niels Iversen Mejling døde den 14 november 1828 og enkemadamme 
Elisabeth Marie Mejling,f. Wadum overtog herefter gården som hun 
siden overdrog til svigersønnen Jens Johan Jolstrup, der den 26 
juni 1836 blev gift med datteren Anna Hansine Mejling og han var 
da omtalt som ejer af Alborggård. Fru Mejling, f. Wadum købte der
efter Tranholmgård, hvor hun døde den 11 november 185o.
Jens Johan Jolstrup solgte den 13 december 1848, skødet tinglyst 
11 januar 1849, til Nocolai August Bruun for 9.6oo rd. Matr.nr.39 
i Vangkær hørte med og den 22 oktober 1853 blev den første parcel 
matr.nr,lb frastykket, hartkorn 3 fjk. 2 1/4 al. gi, skat 64 sk. 
Nicolai August Bruun opbyggede hele gården og søgte om et lån af 
såkaldte offentlige midler og med henblik herpå blev gården den 
16 februar 1855, se afl. 19o4, vurderet af Hans Chr. Pape, for
pagter af Voergård og propritær Casper Undall, Lykkesholm, be- 
skivelsen lød som følgende:
Våningshuset : syd i gården, 45x14 alen(ca, 252 m^), opført i gruH- 
mur, indrettet herskabeligt og hensigtsmæssigt i alle måder.
Kostald : vest i gården, 66xlo alen(ca. 252 m ), indrettet til 
kraturstald for 5o køer, 6 høvder m.m.

2
Laden : nord i gården, opført i grundmur, 75x18 alen(ca, 517 m ).

2
Øster længe: opført i grundmur, 46x12 alen(ca. 232 m ), indret
tet til hestestald og karlekamre.
Samtlige bygninger, der er solide og smukt opførte og hensigts- 
mæssiget indrettet. Bygningerne er brandforsikret for 6ooo rd. og 
løsøret for 4ooo rd.
Arealet var 234 tønder land, heraf 17o agerjord, 36 eng, 12 hede, 
8 kjær og 8 mose. Alt samlet omkring gården, der således har den 
bedste beliggenhed. Mergel findes firer steder i marken og ca. 
loo tønder land er merglet. Agermarken består af sandmuldet jp>rd 
med 1er underlag. Engen afgiver omkring 9o læs hø, engen og kæret 
er tjenlig til opdyrkning. Tørvemosen giver den bedste slags tørv 
og er fuldkommen tilstrkkelig til gårdens brug, samt til det der
værende liggende teglbrænderi.
Den årlige udsæd andrager 2o tønder vintersæd, efter brak og gød
ning, 2o td. byg, 35 td. havre og 2o tønde land med vikker, ærter 
og kartofler. Der er ikke noget helt fast sædskifte, men der reg
nes med at tilføre marken mergel med lo-12 års mellemrum.



Besætning; lo heste, 45 malkekøer, 1 tyr, lo stk. ungkvæg og lo 
får.

Gården blev vurderet til at kunne give et netto overskud på looo 
rd. og i handel og vandel at kunne koste 3o.ooo rd. rigsmønt.
Nicolai August Bruun var født på Amager i 1817, men i modsætning 
til så mange andre fine folks sønner fra København, der prøvede 
lykken som landmand i nordjylland, blev han ved gården, selv om 
hans økonomi til tider var stram. Han forblev ugift og havde i al 
le de år han var på Ålborggård en husbestyreinde der hed Karen 
Marie Pedersen, der stammede fra LI.Værløse og var lidt ældre en 
Bruun. Den 17 november 187o lånte han 27oo rd. af husbestyreinden 
der fik pant i gården for beløbet.

Nicolai August Bruun døde den 29 marts 1879 af brystbetændelse, 
62 år gammel, og det skulle vise sig at gården ikke kunne sælges 
for en pris så alle kreditorerne kunne blive dækket ind og broder 
sønnen propritær Lambert Daniel 'Bruun, Ormholt forlangte en tvan^ 
auktion afholdt. 1ste auktion blev afholdt 7 juni 1879 og ved 4. 
auktion den 28 juli 1879 fik Lambert Daniel Bruun ret til at er
holde udlægsskøde på gården. Der blev ikke dækning for ovennævnte 
husbestyreindes fordring, men Bruun gav hende til en vis grad kom 
pensation herfor og hun drog tilbage til hovedstadsområdet.
Lambert Daniel Bruun overdrog den 14 marts 1895 retten til skødet 
til. Anders Christensen Møller for 36,8oo kr., der den 14 august 
19o2 solgte til gårdejer Mikkel Peter Larsen fra Vesterskov for 
41,15o kr. ved følgende skøde:

Skøde.
Jeg undertegne Anders Christensen Møller, der ifølge 
komst er ejer af ejendommen ”Aalborggård” beliggende 
sogn og således matrikuleret og skyldsat:

tinglæst ad- 
i Torslev

gi.skat
matr.nr.la Ålborggård, hartkorn
- - lc - -

- Id -

8 td.2 skp. 3 fjk,3/4a-b’

i - 6 -

sælger og overdrager herved til gårdejer Mikkel Chr.Larsen af 
Vesterskov min fornævnte ejendom med tilhørende konge korntiende 
og kirke korn og kvægtiende og med ejendommens bygninger med mur 
og sømfast tilbehør, samt med ejendommens avl, afgrøde, gødning, 
besætning og inventarium, avls- mejeri og bryggersredskaber, ale
ne med undtagelse af 1 sort 4 år gi. hoppe, en enspænder fjerder- 
vogn, stadsseletøjet og 2 køer, hvilke sidste jeg udtager af ko
besætningen således, at jeg først udtager den ko jeg synes bedst 
om, og derpå, efter at køberen har udtaget lo køer, den ko afi 
restbesætningen, som jeg derefter finder mest behag i.

Under overdragelsen er medindbefattet den til ejendommen hørende 
andel i en mejerivogn.
Køberen tiltræder straks den solgte ejendom med tilbehør, dog at 
jeg forbeholder mig og min familie ret til at forblive boende i 
våningshuset indtil den 22ne dennes. Alle forfaldne skatter og af 
gifter betales af mig, medens køberen betaler alt herefter for
faldende .



Købesummen fastsættes til 41.15o kr. skriver en og fyrretyve tu-, 
sinde et hundrede halvtredsindstyve kroner, hvoraf 33.ooo kr. reg
nes for selve den faste ejendom og 8.15o kr« for det med samme 
følgende løsøre.
Købesummen berigtiges ved at køberen overtager til forrentning 
fra 11 juni termin d.å. og til fremtidig indfrielse den på ejen
dommen med 1ste prioritet hæftende skyld til Købstæderne alminde
lige Brandforsikring 32.ooo kr., således at han selv har at ordne 
sig med denne panthaver og éventuels på egen bekostning udstede 
ny obligation for gælden, og derved at han kontant betaler mig 
915o kr. Hvoraf betales 615o kr. mig samtidig hermed, og gælder 
min underskrift som kvittering herfor, medens 3ooo kr. indsættes 
i Sæby Bank på en kontrabog, der udleveres mig som min ejendom, 
såsnart jeg overlever køberen de for de tvende sekundær priorite
ter i ejendommen udstedte hæftelsesdokumenter i behørig kvitteret 
stand, nemlig panteobligation til Landbospare og Diskontokassen i 
Hjørring for 2ooo kr., der forrentes med 4? % p.a.
Da nu køberen ved sin medunderskrift erkender at have købt ejen
dommen på de fornævnte vilkår, så skal ejendommen med det ovenfor 
nævnte tilbehør, hvilket alt herved tilskødes ham, herefter til
høre ham med de samme almindelige rettigheder, byrder og forplig
telser, hvormed det har tilhørt mig, i hvilken henseende bemærkes1 
at der eir tinglæst konstatering af præstekorntienden, og bemærkes 
det endvidere, at køberen skal finde sig i at jeg mangler ting
lyst adkomst på kirke korn og kvægtinden, som er under pant for 
bankhæftelse og 12oo kr., at der på ejendommen hæfter fæstebrev 
til Jens Andersen på en hedelod tinglæst 22 november 1832, for
pagtningskontrakt tinglæst 11 januar 1894 til Peder Larsen på et 
jordstykke af matr.nr,lc og forpagtningskontrakt, tinglæst samme 
dag til Anders Christian Zachariasen på et jordstykke af matr.nr. 
lb, hvilke sidste kontrakt dog har retsanmærkning om, at matr.nr. 
lb ikke hører under Alborggård.
På den anden side medfølger også alle til Alborggård hørende her
ligheder og rettigheder i overdragelsen, selv om de ikke er sær
lig nævnte, og bemærkes det særlig, at i overdragelsen medfølger 
den ejendomsret der muligvis tilkommer mig til fornævnte matr.nr. 
lb eller nogen del deraf.
Omkostningerne ved udfærdigelsen, stemplingen og tinglæsningen af 
nærværende skøde deles lige mellem os.
Jeg overfor nævnte Mikkel Peter Larsen tiltræder herved som køber 
dette skøde og forpligter mig i overensstemmelse hermed, særlig 
forsåvidt angår overtagelsen af prioritetsgælden til Brandforsik
ringen .
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast.

p.t. Sæby den 12 august 19o2
Anders Møller M.P, Larsen

Til vitterlighed:
Bolvig C.A.Møller

Mikkel Peter Larsen mageskiftede den 1 februar 19oB med Christian 
Martinus Poulsen, Østergård i Lendum. Værdien på Ålborggård blev 
sat til 80.000 kr. og Østergård til lo.ooo kr. Der blev i 19o9 
solgt nogle mindre jordstykker fra til et par naboejendomme.

3 d 0 Ç?



Christian Martinus Poulsen mageskiftede den 7 oktober 19o9 med et 
konsortium fra Ålborg, bestående af tømmermester C.A.Jensen, mu
rermester Lemos Therkildsen, blikkenslager N, Nielsen og snedker
mester O.K. Vidmar, der havde ejendommen matr.nr.372 Ålborg by
grunde, hvor værdien blev sat til 156.4oo kr. og Ålborggård til 
95.000 kr.
Konsortiumet mageskiftede den 9 juni 191o med Peter Valdemar Chri
stensen, Nr. Togholt i Sindal sogn. Værdien på Ålborggård belv 
sat til 46.000 kr. og Nr.Togholt til 5o.ooo kr.
Der blev nu jævnligt solgt jord fra, hovedsagligt i 1914 og i 19- 
22 var hartkornstallene nede på 5 td. 1 skp. o fjk. 1 alb., men 
Peter Valdemar Christensen havde stadig økonomiske vanskeligheder( 
som følgende udlægsforretning viser:

Aar 1921 den 13 december eftermiddag kl.2^ blev Sæby Købstad og 
Dronninglund Herreds fogedret sat og holdt på ”Aalborggård” i Tor
slev sogn, beklædt af den ford. foged O,C.Knudsen med de tiltagne 
vidner sagfører C.Lønager, Sæby og landmand Ejnar Andersen af Hør
by, der udmeldtes til vurderingsmænd og på tro oglove erklærede 
at ville vurdere efter bedste overbevisning, hvilket de ved deres 
underskrifter på forretningen bekræfter, hvor da foretoges:
Udpantning efter begæring af Dommerfuldmægtig Frederiksen af Sæby 
For rekvirenten mødte kontorist V.Nielsen, iflg. fuldmagt, der 
fremlagdes, endvidere fremlagdes opgørelsen samt rekvisitioner og 
begærde i mangel af betaling udpantning foretaget for:
1. Det på opgørelsen opgjordte beløb 4347 kr. 28 øre
2. Andel i befordring 15 - oo -

4362 kr. 28 øre
3. Forretningens bekostning:

Gebyr til statskassen 18 kr. 4o øre
Vidner og vurdering 8 - oo - 26 - 4o -

4388 kr, 68 øre 
med videre påløbende renter og omkostninger.
Rekvisitus Peter Valdemar Christensen blev antruffen personlig og 
afkrævet det opgjordte beløb, som han erklærede sigHude af stand 
til at betale.
Derefter blev registreret og vurderet den rekvisitus tilhørende 
faste ejendom matr.nr.la Ålborggård af Torslev sogn, af hartkorn 
5 td. 1 skp. o fjk. 1 alb., med påstående bygninger med mur- og 
naglefaste ting, herunder komfur, kakkeloven og 2 grubegryder,
der af vidnerne 1vurderedes til 68.000 kr
Endvidere registreredes og vurderes:

lo grisepolde a 6o kr. 6oo —

1 gråbroget ko, ca. 8 år 25o -

1 gråbroget ko, - 7 - 3oo -

1 sortbroget ko 2oo —

1 sortbroget - 3oo -
1 sortbroget - 3oo -
1 sortbroget - 2oo —

1 sortbroget - 35o -
2 sortbrogede køer a 35o 7oo -

1 sortbroget ko 15o -

1 sortbroget - 25o -

2 sorteu^vier a 2oo kr. 4oo -



sortbroget kvie 
sortbroget kviekalv 
hvidbroget kviekalv 
sort kviekalv 
sortbroget kvekalv 
sortbroget kviekalv 
sortbrogede kviekalve 
sortbSget tyrekalv 
sortbroget tyrekalv 
sortbroget tyrekalv 
sortbroget kviekalv 
gulv halm 
læs hø 
gulv halm 
gulv blandkorn

5 læs havre
gulv 
gulv 
gulv 
gulv 
rane 
stor
selvrensende tæskeværk 
transportabel elektromotr.5oo
kværn 4ö6
kartoffelsorterer _25
rensemaskine loo

blandkorn 
rughalm 
havrehalm 
havre og rug utærs 
halm 
halmstak

2oo kr 
15o - 
2oo - 
loo - 
loo •!- 
loo - 
15o -

6o -
5o -
2o -
15 - 

loo -
5o - 

35o - 
4oo - 
2oo - 
4oo - 
3oo - 
15o - 
4oo -

2o - 
3oo - 
7oo -

1
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
11T
2 
2 
1
ca.
1
2
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1
ca. 2oo td.kartofler i kule 8oo 

2ooo td. roer a 1 kr. 
brun arbejdshest 19 år 
mørkebrun 6 års hest 
brun 5 ård hest 
røde hopper a 7oo kr. 
arbejdsseler a 4o kr. 
køreseler a loo kr. 
sadel 
mælkevogn 
kane 
dogeart med gummihjul 
fjedervogn 
selvbinder 
roerenser 
høslæber 
stive arbejdsvogne 
dobbeltplov 
kultivatorer 
harver a 2o kr. 
hesterive 
ringtromle 
enkelte plove

1
1
1
2
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
5
1
1
4
ca. 5o høns a 2 kr.
3
6
4

gæs a lo kr. 
ænder a 5 kr. 
transportspande a 15 kr.

2ooo 
15o 
5oo 
45o 

14oo 
28o 
2oo

35
15o 
loo 
4oo 
15o 
45o

2o
25

8oo
5o 

loo 
loo

75
75

loo 
loo

3o
3o
6o

1
1
1
1

buffet 
anretterbord 
hjørneskab 
chatol

75
lo
15
4o

S'0%



1 spisestuebord 4o kr
8 stole 8o -

1 lysekrone lo —

1 trekantet hylde 8 —
4 messinglysestager 8 -

diverse nikkelsager 15 -

1 tobaksbord lo —

1 fyrretræsskrivebord 75 -

1- chaiselongue med gult betræk5o -

1 bogskab med bøger 6o —

1 rundt salonbord 35 —

4 stole med læderbetræk 6o —

1 lille gulvtæppe 2o -
3 små gulvtæpper 15 -

4 piber 15 -
1 lysekrone 2o -

1 portiere lo -

1 sybord 5 —

1 opretstående klaver,mrkt. 
Christensen Vollerup 8oo

1 blomstret gulvtæppe 3o —

1 klaverstol 8 —

1- klaverbænk 2o —

1 kakkelovnsforsats 15 —

2 portierer 45 —

1 sofa med grønt betræk 5o —

6 stole med grønt betræk 9o —

1 rundt salonbord 3o —

1 grønt bordtæppe 6 -
1 gyngestol med grønt betræk 3o —

1 lille bord 6 —

1 blomsterstativ m. marmorpi . 15 —

1 sølvtøjskab 2oo —

1 sølvkaffekande(plet) 2o —

sukkeskål og flødekande 2o —

1 kageske lo -

1 sauseske 2o —

1 sukketang 8 —

2 servietbånd 8 —

3 sølvskeer 2o —
3 sølvgafler(plet) lo —

1 opsats(Københavns Porcellæn)15 —

sukkerskål - - 15 —

8 par kopper lo -
1 rød vase med figurer 5 —

1 nodestativ 5 —

diverse skilderier 25 —

1 lille maleri lo —

1 keramik vase 5 —

1 ovalt salonbord loo —

1 sølvvase 5o —

1 sølvopsats 35 -
1 sølvopsats 15 ▼

2 lysekroner 4o -

1 termometer lo —

forskellige glasting lo -



Rekvisitus oplyser på anledning, at 2 søer, som han købte på auk
tionen 6 december 192o i Dybvad er afleveret på slagteriet, end
videre oplyser rekvisitus, at den ene af de på auktionen i Kors
lund, 1 marts d.å. købte køer beror i stalden, medens den anden 
er død, endelig oplyser rekvisitus, at de på auktionen i Brønden 
Kro, 28 april d.å. købte dyr er en sortbroget kvie død, en rød kø 
rehoppe er solgt til uddeleren i Linderum, 2 køer er solgt til i. 
gaardejer Mariegård i Ugilt.
Rekvisitus oplyser på anledning, at han har et overskud i Øster 
Vrå Andelsmejeri, men han ved ikke hvormeget.
Andet videre opgiver kpt. ikke at eje til genstand for registre
ring.
I den således registrerede og vurderede faste ejendom og løsøre
effekter, alt som foran beskrevet, tilligemed eventuelle assuran
cesummer, dekreterede fogden derefter udpantning at være sket til 
fyldestgørelse af foran opgjodte fordring med videre påløbende 
renter og omkostninger, på rekvirentens ansvar og med forbehold 
af trediemands mulig bedre ret, idet udpantningen og dens rets
virkning betydedes rekvisitus, der erklærede sig fyldestgjordt 
for sin udtagelsesret i henhold til retsplejelovens § 5o9.
Forretningen sluttet. Fogedretten hævet.

Otto C.Knudsen
Vidner :

Ejnar Andersen C.Lønager

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Dommerkontoret i Sæby den 28 december 1921.

Tinglæst 5te januar 1922. 0,C.Knudsen

Peter Valdemar Christensen solgte den 27 april 1922 til Kresten 
Pedersen fra Uggerholt for 131.35o kr. Sælgeren forbeholdte sig 
en gi, brun hoppe, 1 kane, 2 læs halm og lo læs kålraby, men in
den da var der gjordt udlæg fra flere sider, bla. fra et firma 
der kaldte sig ” Svenska Landmænnes Utsædesaktiebolag ” for 3o3 
kr. 8o øre.

Kresten Pedersen solgte vistnok først i 3overne til Winther og 
det er formentlig ham der i 1933 solgte til Christian Olsen. Går
den var da på loo tønde land og der medfulgte en besætning på 4 
heste, 18 køer, lo ungkreaturer og lo svin, men Christian Olsen 
drev gården stærkt frem og i løbet af relativ kort tid havde han 
en besætning på 14 heste, 35 køer, 35 ungkreaturer, 7o svin og 5 
får.

Christian Olsen, der var gift med Erna Olsen,f.Nielsen, købte si
den noget af det tidligere frasolgte jord tilbage og solgte så 
vidt jeg husker i 1978.
Gårdæn skiftede herefter ejer nogle gange og gik efter brand til 
tvangsauktion og her købte Erik Blach, Gammelholm, der den 6 ok
tober 1983 solgte til Frede Høngård.



3 Der blev nu jævnligt solgt jord fra, hovedsagligt i 1914,i 1922 
var hartkornstallene nede på 5-l-o-l,se udljegx5-l-1922-2911.

Peter Valdemar Christensen solgte' 27z'dpril 1922 til Kresten 
Pedersen fra Uggerholt for 131.35o Inden da var der gjordt
udlæg fra forskellig side bla. frøSet firma der kaldte sig Sven
ska Landmænnes Utsædesaktieboxag, for 3o3 kr.8o øre. Det lyder u- 
middelbart som et svensk høstpantebrev ?

Kresten Pedersen solgSe førs\ i 3overne til Winther, der i 1933 
solgte til Chr.OlsepZ'AlborggårdXvar da på loo tdl., men Chr.Ol
sen købte en delzåf det frasolgteyjord tilbage. Han solgte så viet 
jeg husker i 3/978. \

Gården skiftede der efter ejer npgle gange og gik efter brand 
til tvangsaktiSïr og her købt af Erik Blach, Gammelholm, der den 
6 okt.1983 solgte til Frede Høngård.

Niels Iversen Mejling f. 1776, se Haven 1787

løsøre 5.1.1922-2911



Ålborggårdvej 16

Chr.Jensen og Axel Risborg solgte den 9 august 1947 til 
Valdemar Olesen, matr.nr.Ir

o
matr.nr.2u 4.4o5o m Jens Pedersen, Kallehaven solgte den 19 
januar 1922 til Niels Abel Jensen fra Brændstrup for 11.5oo kr. 
M.Jensen solgte den 15 august 1936 til Valdemar Olesen.

Ålborggårdvej 31
Thorvald Thosen solgte den 2 okt.1969 til Harald Kristiansen, der 
den 3o sept.1982 solgte til Ove Johansen, der den 4 januar 1983 
solgte til Hans Christiansen.



HAMMERHOLT
matr.nr.2 Ålborggård

Hammerholt blev efter 1844 matikelen sat i hartkorn til 6 td. 
5 skp. o fjk. % alb. og gammel skatten var 47 rd. 56 sk.

Jacob Andreas Weimann købte Hammerholt den 22 okt.1845» skødet 
blev tinglyst den 6 novb. s.å. Han solgte den 3 juni 1865, skødet 
tinglyst den 15 s.m. til Jens Ferdinand Sebastian Carlsen. Ejen
dommen Holsdam, matr.nr.6, hartk. l-o—| gl.s. 1 rd. 6| sk., samt 
andel i Tvistmosen matr.nr.31 i Vrå.

Jens Ferdinand Sebastian Carlsen var gift med Riis Lassen, Hør
by lund Hovedgård datter Anne Marie Josephine, der arvede 4814 rd. 
efter sin far. Carlsen fik den 2 juli 19o4 en udstykningsplan ap
proberet og efter at havde solgte en del jord fra, solgte han den 
15 decb,19o4 til sønnen Arnold Carlsen for 3o.ooo kr. og flyttede 
til Nr.Sundby. Gården var da på 98^ tønde land.

Arnold Carlsen solgte den 13 marts 1913 til Niels Chr.Nielsen 
fra Svangensholt i Hørby sogn for 52.000 kr., der den 3o okt.s.å.
købte parcellerne 13k for 11.ooo kr. og 13L for 15oo kr., men solg 
te samtidig 15i tdl. matr.nr.2p fra for 5.957 kr. 14 øre. Han sok? 
te den 29 juni 1916 til ejendomshandler P.Buhl fra Randers for 78.
500 kr., der efter at havde solgte besætningen fra, solgte den 14 
decb.1916 til grd.M.Frederiksen fra Randers for 60.000 kr.

M.Frederiksen solgte den 9 august 1917 til fiskeexsportør Niels
Albinius Nielsen fra Skagen for 59.5oo kr. Der medfulgte 5 heste 
og 1 ko. Oskar Ole Olesen købte i 1932 og gården var da på 80 tdl 
Hans Egon Bach Bentsen købte den 13 august 1962.

2a 43.4707 m2
16c 432o "

Brønderslevvej 264



Lykkesholm 
matr.2f mfl

O
Søren Peter Sørensen købte parcellerne 2£ 2g fra Hammerholt 

den 12 januar 19o5 for 1163 kr. Parcellerne stod hver i hartkorn 
til 2% alb. Den 3o sept.1915 købte han yderligere ca.6 tdl.fra 
Hammerholt for 1963 kr. 38 øre, matr.2r. Han solgte den 25 januar
1917 til Niels Peter Christensen for 13.45o kr,, der den 16 maj
1918 solgte til Niels.Chr.Nielsen fra Hejseit mark for 24.3oo kr. 
Der medfulgte 2 islandske heste, 3 køer, 1 kvie og 1 kalv.

Niels Chr.Nielsen solgte den 24 okt.1918 til Axel Vilhelm Nico- 
lajsen, Mølbak for 29.6oo kr., der den 2o okt.l92o solgte til 
Valdemar Christensen fra Kolbro i Tårs for 31.ooo kr.
Alfred Larsen købte i 1945, da 14-? tdl.

C

matr.nr.2p
Murer Jens Pedersen, ø.Vrå købte den 3o okt.1913 ca.l5i tdl. 

fra Hammerholt for 5.957 kr. 14 øre.



Hyllested 
matr.nr.2m mfl.

Smed Jens Chr.Sørensen købte parcellen Im fra Hammerholt den 
17 marts 1910 for 5.5oo kr.(med bygninger), der den 12 decb.1912 
solgte til Christen Jensen, hidtil Hedeborg for 5.6oo kr., der dei 
19 marts 1914 solgte til Niels Chr.Nocolajsen, Nibstrup i Sæsing 
for 8.000 kr., der den 26 april 1917 solgte til Chr.Christensen, 
for 8.500 kr., der den 31 juli 1919 solgte til Hans Peter Hansen 
fra Langholt hedehus for 11.ooo kr, der den 8 januar 1925 købte 
ca. 1 tdl. fra Hammerholt for 8oo kr. Ejendommen bestod nu af matr 
nr. 2m 2t 2x Jesper Christian Jensen købte i 1945.

Jesper Christian Jensen solgte den 2o juli 1948 til Chr.Peter 
Christiansen.
5.1041 m2

Hyllestedvej 5 Højbo
matr.nr.2v 6a

Valdemar Larsen købte den 15 decb.1924 ca.12 tdl. fra Hammer
holt for 96oo kr. Statslån. Skødet tinglyst den 8 januar 1925.
Christian Møller Olsen købte i 1933

Karen Marie Olesen solgte den 11 marts 1959 til Pouls Erik 
Christensen.
2v 6.5927 m2
6a 6.2570 "



Holsdam
matr.nr.2h mfl.

Partikulier J.P.S.Carlsen solgte den 28 novb,19o7 til Niels 
Chr.Nicolajsen for 18oo kr., der overdrog retten til skødet til 
Peder Vejle Pedersen fra Holmen til den i kontrakten stipulerede 
købesum, der den 14 sept,19o8 solgte til Frederik Chr.Jensen GjeK 
strup Carlsen for 3ooo kr. Skødét blev tinglyst den lo febr.l91o. 
Han mageskiftede den 17 febr.1916 med Niels Chr.Christiansen, Hecfe 
lund. Herbert Pommerencke købte i 1943

Mary Elefsen købte den 24 august 1973.
2h 4.1324 m2
4c 2.8500 "

Højmark
matr.nr.2i

Thomas Christian Jensen fra Gerdsholt købte parcellen 2i fra 
Hammerholt den 12 januar 19o5 for 759 kr. og solgte den 21 juni 
19o6 til Martin Pedersen fra Langmoseholt for 95o kr., der den 
17 marts 191o solgte til Svend Peter Nielsen, der den 12 august 
1915 købte ca. 1 tdl. fra V.Mølbak, matr.nr.3f for 8oo kr. Han 
var gift med Kirsten Marie f.Sørensen. Solgte den 21 januar 1926 
til Jens Peter Jensen fra Nyborg for I8.600 kr.

Lis Jørgensen solgte den 5 januar 1972 til Anne Marie J.Søren
sen.
Nørgårdsvej 9
2i 1.1796 m2



ØSTER MØLBAK
matr.nr.3a Ålborggård mfl.

0.Mølbak, der oprindelig blev kaldt Hammerholthus blev efter 
1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp. 2 fjk. alb. og gi. 
skatten var 4 rd. o6 sk.

Christen Larsen købte den 3' april- 1873 og mageskiftede den 
lo januar 1878 med Niels Andersen, Riishus, hvis hustru Bodil Ma
rie Thomsen døde den 15 febr.1893. Han solgte den 31 okt,19o7 
til Martinus Christiansen fra Lendum for 8ooo kr., der den -19 ,■ 
april 1917 solgte ca.ll_tdl. til.V.Mølbak for 23oo kr. og solg
te derefter til A.Carlsen, Mellergård i ø.Vrå og H.H.Jensen,Vang
kær, der den 17 novb.1918 solgte til A.T.Christensen, Lundergård 
for lo.ooo kr., der den lo juli 1919 solgte til Ernst Arnold Ri- 
chars Christensen fra Sæsing for I0.600 kr.

K.Tang solgte den 15 januar 1932 til Christian Åbel Pedersen, 
der den 27 juli 1976 solgte til Niels Møller Pedersen.
3a 7.5330 m2

Abel var muligvis Obel

Niels Møller Pedersen solgte til Kjell Dohn-Kristensen V.T. 15 
december 1985



VESTER MØLBAK 
matr.nr.3b Ålborggård mfl.

Søren Christian Hansen købte parcellen 3b fra 0.Mølbak den 
7 juli 1864 og solgte den 18 juni 1896 til sønnen Hans Chr.Sø
rensen for 4.000 kr., der den 5 decb,19o7 købte 25 1/8 tønde 
land fra Hammerholt for 25o kr. pr. tdl., der blev til ialt 6. 
281 kr. 25 øre, matr.nr. 2b, der i hartkorn blev sat til 5 skp. 
3 fjk. 2 alb. Han solgte den 12 august 1915 parcellen 3f, ca, 1 
tdl. til Højmark for 8oo kr. og den 19 april 1917 købte han ca. 
11 tdl. fraø.Mølbak for 23oo kr;

Hans Chr.Sørensen solgte den 14 okt.l92o til Karl Kristiansen, 
hidtil fra Lindenborg for 46.5oo kr., der den 4 januar 1937 solg
te til Niels Boelskifte, der den 19 august 1983 solgte til Inga 
Lise Moss.



matr.nr.4 Ålborggård

Bjeldal blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 skp. 3 
fjk. 2% alb. og gammel skatten var -2 rd. 83 sk.

Jens Andersen, der var gift med Christine Hansdatter ejede ste
det før midten af forrige århundre. Han solgte den 8 juni 1865 tH 
Lars Chr.Christensen, der den 4 april 1867 solgte til Chr.Christa» 
sen for 8oo rd., der den 8 juni 1893 solgte til Anders Larsen, de? 
købte mere jord til den9 januar 1896 og mageskifter den 3o april 
1896 med Jens Hansen Jensen Bundgård, Smedegård, der bortforpag
ter ejendommen til murermester Jens Peter Jensen for 7 år, men 
mageskifter den 25 febr.1897 med karetmager Laurits Christian Pe
ter Christensen, der har matr.nr.28i i Thorshøj, der den 25 novb. 
s.å. mageskifter med snedker Jens Chr.Mortensen i Thorshøj, der 
den 13 okt.1898 mageskifter med Jens Frandsen, Thorshøj, der den 
25 juni 19o3 solgte til Jens Peter Pedersen fra Tårs for 5.9oo kr, 
der den 9 novb,19o5 købte parcellen matr.nr.2c fra Hammerholt for 
24oo kr. Tvangsaktion den 25 januar 19o8 og her købt af A.P.Chri
stensen, Donskov og enken Kirsten Marie Pedersen, LI.Tyrrestrup, 
der overdrog retten til skødet til Chr.Gotfred Larsen fra Jerup. 
Der var da en besætning på 2 heste, 5 køer og 8 høns.

Chr.Gotfred Larsen fik skødet tinglyst den lo novb.l91o og 
solgte den 2o decb.1917 til Valdemar Larsen for 24.ooo kr., der 
den 8 januar 1925 solgte til Carl Christensen,fh.Houstruplund for 
36.8oo kr. Adkomst for Johanne Mathilda Christensen den 3 august 
1973. Adkomst for Henry Christensen, Ida Andersen og Anna Chri
stensen den 2o auguat 1979, der s.d. solgte til kommunen.

4a 6.8825 m2



SøNDERHOLT
matr.nr.5 Ålborggård

Ejendommen,der oprindelig hed Mølfællen,blev efter 1844 matri
kelen sat i hartkorn til 2 skp. 2 fjk. 2 alb.

Jens Madsen, der var gift med Kirsten Eriksdatter købte ejen
dommen den 1 august 1844 og solgte den 21 febr.1884 til sønnen 
Hans Jensen for 21oo kr.

Husejer og herredsvurderingsmand Hans Jensen solgte den 15 dech 
1921 til sønnen Christian Jensen for 2o.ooo kr.

Ester Pladsen solgte den lo sept.1969 til Harry Breuner, adkomst 
til Anna Dorthea Breuner den 4 maj 1983, der den 6 maj s.å. solg
te til Jens Breuner 

5a 175o m^ 
2v 47o ” V.
Hjørringvej 334

Hans Peter Hansen, der er gift med Emma Hansen, f.Jensen, datter 
af Hans Jensen, overtog i».193o, slægte siden 18ol, 9^ tdl., der 
har i gamle dage hørt krobevilling til ejendommen

Langmoseholt
matr.nr.4b mfl. Ålborggård

Jens Sørensen købte parcellen 5b fra Mølfællen den 25 sept.
1882 og solgte den 25 juni 1896 til Hans Peter Nielsen for 25oo 
kr., der den 27 juni 19ol solgte til Martin Pedersen for 275o 
kr. Ejendommen bestod nu" af matr.nr.4b 5b 8b. Han solgte den 
16 marts 1911 til købm.C.M.Åbel, Ø.Vrå, der den 23 januar 1913 
solgte til Martin Christensen, Ø.Vrå for 7.5oo kr., der den 25 
april 1918 solgte til Albinus Pedersen, Kolbro møllehus for 16. 
2oo kr.



KALLEHAVEN
matr.nr.7 Ålborggård

Kallehaven, der oprindelig blev kaldt Kallehaugen,blev efter 
1844 matikelen sat i hartkorn til 1 skp. 1 fjk. 1^ alb. og gam
mel skatten var 1 rd. 6^ sk.

Christen Andersen, der var gift med Johanne Nielsdatter købte 
ejendommen den 11 novb.1822, skødet blev tinglyst den 23 januar 
1823. Efter hans død sad enken med ejendommen til hun den 26 novh, 
1858 solgte til datteren Ane Marie Christensdatter, der var gift 
med bødker Christen Pallesen. Hun solgte den 24 juni 1874 til 
Jens Christian Jørgensen fra Østerheden i Tårs for 12oo rd. Ef
ter hans død overtog enken Mariane Jørgensen ejendommen og købte 
den 12 januar 19o5 parcellen 2d fra Hammerholt for 45o kr. Hun 
solgte den 11 juni 19o8 til Jens Peter Andersen, ved en utinglyst 
købekontrakt. Ejendommen gik derefter til tvangsaktion og den 7 
juli 1910 måtte Mariane Jørgensen overtage ejendommen igen, som 
hun den 19 decb.1912 solgte til dattersønnen Jens Pedersen for 
18.300 kr.

Jens Pedersen købte den 6 marts 1919 parcellerne 2e 2q fra Ham
merholt for 12oo kr. og solgte den 19 januar 1922 ejendommen matr. 
2u, der blev kaldt Elsig,til Niels Abel Jensen fra Brændstrup for
11.500 kr. Han solgte i 1939 til Hjalmar Østergård Jensen, der 
den 12 januar 1948 solgte til Niels Henry Svennum.
Ålborggårdvej lo



TRANHOLMHUS
matr.nr.8 Ålborggård

Tranholmhus blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 
skp. 3 fjk. alb. og gi.skatten var 1 rd. 89 sk.

Peder Chr.Jensen købte ejendommen den 18 decb.1862, sansynlig- 
vis af Jens Pedersen, der havde ejet ejendommen omkring midten af 
forrige århundre. Parcellen lb hørte da med.

Peder Chr.Jensen solgte den 22 august 1895 til landpost Chr. 
Peter Nicolajsen fra ø.Nordenbækhus for 7ooo kr., der den 14 juli 
1898 solgte til Jens Vilhelm Johan Bock for 7.45o kr., der den 8 
august 19o7 solgte til Lars Chr.Larsen for 8.7oo kr. og købte der
efter forretning i Thorshøj.

Ketty Nielsen købte den 2o okt.1981.
8a 13.6936 m2

Tranholmhus, Adolf Marinus Mikkelsen købte i 194o. 12 tdl.

LI.Tranholm, Niels Hertel Nielsen købte i 1936



TRANHOLM
matr.nr.9 m£l.Ålborggård

Tranholm, der også er kaldt Tranholmgård, eller St.Tranholm, 
er oprettet ved en sammenlægning af matr.nr.9, der e£ter 1844 
matrikelen blev sat i hartkorn til 6 skp. o fjk. 2 alb. og matr. 
nr.lo der blev sat til 1-3-2 den samlede gi.skat var 6 rd. 9 
sk., desuden hørte parcellerne 3o£ 3og Vra til gården.

På grund af at begge ejendommene blev kaldt Tranholm er det 
vanskeligt at udredde ejerforholdene. Niels Iversen Mejling, der 
også ejede Ålborggård, var ejer a£ Tranholmgård da han døde den 
14 novb.1828. Hans hustru enkemadamme Elisabeth Marie Mejling,£. 
Wadum er formentlig den der lagde ejendommene sammen. Hun døde 
den 11 novb.185o og sønnen Chr.Mejling overtog da gården og det 
er formentlig ham der den 2o decb.I860 solgte til Niels Nielsen, 
de£ den 1 decb,187o købte mere jord og solgte den 1 august 19o7 
til sønnen Magnus Chr.Nielsen, Nørgård i Try for 18.ooo kr., der 
den 11 marts 19o9 mageskifter med Jørgen Thomsen, LI.Ødegård. Vær
dien af Tranholm var sat til 19.689 kr. Niels Nielsen døde den 19 
marts 1913.

Jørgen Thomsen mageskiftede den 5 marts 1914 med Niels Peter 
Heilesen, Kjærhuset, men parcellerne 3o£ 3og og noget i Tårs sogn 
fulgte ikke med. Samtidig købtes; parcellen matr.nr. IL fra Ålborg
gård for 3oo kr.pr, tdl., der svarede til 3333 kr. 43 øre og den 
25 april 1918 købte Heilesen ca,3 tdl.matr.nr.lq fra Ålborggård 
for 525 kr. pr. tdl.

Frode Madsen købte St.Tranholm i 1935. Den nuværende ejer Jo
han Hjorth købte den 8 maj 1951.

9a 24.2488 m2



Tranholm mark
matr.nr.3of 3og Vrå

Jørgen Thomsen, Tranholm solgte den 14 novb.1914 til Niels 
Martinus Sørensen, samt 0.Heden og Ll.Skægsholt i Tårs sogn for 
5.000 kr., der den 11 maj 1916 solgte til Niels Chr.Nicolajsen 
fra Ø.Vrå for 13.7oo kr., der den 27 juli s.å. solgte til Axel 
Vilhelm Nicolajsen for samme pris og købte derefter Holmen.

Axel Vilhelm Nocolajsen solgte den 11 januar 1917 til Søren 
Hansen fra Kolbro for 14.ooo kr.



G E R S H 0 L T
matr.nr. 1 af Gersholt mfl.

Gården Gersholt som vi kender den idag, er ikke nogen gammel 
gård. Den blev oprettet ved sammenkøb og nedlæggelse af 6 for
skellige ejendomme, hovedsagelig kort før midten af forrige år
hundre. Efter sammenlægningen var Gersholts samled hartkorn 7 td.
1 skp. 1 fjk. i alb. og gammel skatten var 57 rd. 82 sk.

Gersholts opretter var den initiativrige Casper Wolffsen UndalL 
Jeg har ikke de nøjagtige datoer for købet af de forskellige ejen
domme, men det var hen imod midten af 18oo tallet. Undall var i 
1852, skønt kun 34 år og ugift, formand for Torslev sogns sogne- 
forstanderskab. Han solgte den 23 novb.1854 til Lauritz Bodilsen, 
der den 9 juni 1859 købte mere jord til. Efter hans død hensad 
enken Marie Bodilsen i uskiftet bo,jvf.20.5.1869. Hun fik adkomst 
til gården den 16 juni 187o og solgte den 4 juli 1872 til H.P.Chr. 
Schultz fra Siverslet for 2o.5oo rd. Alt løsøret medfulgte undta
gen 1 fjedervogn og den kakkelovn der var sat op i den mellemste 
af de sønder stuer. Køberen skal tåle og respektere at flere mose- 
og hedelodder er bortlejet(fæstet). Enkemadamme Bodilsen flyttede 
til Bidstrup ved Hjørring.

H.P.Chr.Schultz solgte den 2o marts 1873 til forvalter Frands 
Johan Gerhard Bøving for 23.ooo rd. Alt løsøret medfulgte undtagei
2 blakkede heste med dækkener, grimer og seletøj, i fjedervagn 
med 2 agerstole, 2 køer, 5o td. havre, kakkelovnen i den midterste 
af de sønder stuer, ellers alt ind-og udvendig inventarium - og 
et saltkar. Bøving døde den 2o decb.1885. Han havde den 26 okt. 
s.å. oprettet testamente, jvnf.10.1.1889-97.

Enken Elica Marie Georgine Bøving,f.Pedersen skiftede med bør
nene og fik adkomst til gården den 8 januar 1891. Hvorefter hun 
gifter sig med Carl Thyrsting Møller, der får vielsesattesten 
tinglyst som adkomst den 23 april 1896.

Carl Thyrsting Møller solgte den 19 okt,19o5 til Jørgen Marti
nus Andersen fra Skovsgård i Volstrup sogn, hvis slægt den 29 
marts 1917 fik tilladelse til at føre navnet Skovsgård. Alt løs
øret medfulgte, også en del møbler bla. 3 dobbelt senge, hushold
ningselevens seng(der dog ikke var dobbelt), 1 gæstekammerseng, 
alle med sengeklæder og 2 sæt lagner til hver. 14 forpagtnings
kontrakter fra 3o juni 18o4 skal respekteres.



Efter Jørgen Skovsgårds død kom Gersholt ved arveudlægsskøde 
den 12 juli 1947 til sønnen Jørgen Mattinus Andersen Skovsgård, 
der den 3o april 1978 skøder | parten til Solvig Haugård som sær
eje.
Gersholt er på 165 tdl.

1 3-0-2-4
2a 2—5-1—2
3 2—1—24
5 2-o-t
26 3-2-24
27 3-0-14
38 1

Vangkjær 
mell.

V.Gersholtmatr.nr.2 Frands Jensen købte den 29 okt.1827

3^^



L angmosehus 
matr.nr.2b af Gersholt

Den 28 decb.1848 blev enkemand Jens Poulsen, Langmosehus gift 
med Karen Marie Christensdatter. Han solgte kort tid efter til 
hjulmand Anders Gregersen, der var gift med Cathrine Markusdat- 
ter. Han solgte til Niels Chr.Bertelsen, efter hvis død enken 
Else Marie Nielsdatter fik adkomst den 14 april 1859. Hun solgte 
den 28 juli 187o til Henrik Christian Sørensen, der den 18 januar 
1872 solgte til Peder Christian Mortensen for 13oo rd., der den 
18 januar 1875 mageskifter med Carl Eriksen fra Hørby.

Carl Eriksen solgte den 22 decb.1892 til Johannes Chr.Christen
sen fra St.Krogenshus for 25oo kr., der den 3o sept,19o9 købte 
parcellen lg fra Ålborggård for 3oo kr.pr. tdl. og solgte den 
11 sept.1919 ejendommen til sønnen Albert Christensen for 12.5oo 
kr., der den 19 januar 1922 solgte til Søren Peter Pedersen, Godt
håb for 16.400 kr. Der var ca.lo tdl.
Ejendommen hører nu under matr.nr.lg Ålborggård.



Ålborggårdvej 32 Snedkerholt 
matr.nr.2c

Snedkerholt var given i arvefæste fra Gersholt den 7 decb. 
1843 og købt til selveje af Lars Marinus Sørensen den 12 april 
1917 for 5o kr. pr. tdl., der var anslået til 28 tønder’land, 
men efter opmålingen var der kun 23i tdl., så prisen blev 1167 
kr. 2O'>øi?e. Han mageskifter den 22 sept. 1926 med Peter Christensei 
der har villa „Vest ”, der den 4 novb.s.å. solgte til drænmester 
Christian Sørensen fra Vrensted for 23.5oo kr.

Kaj Sørensen solgte den 24 novb.1979 til Maja Trudslev. 
2c 12.8160 m2

Christen Olesen, Snedkerholts konkursbo sluttet den 28 marts 1887,
Thomas Andersen købte den 2o sept.1888, under V.Gjersholt.



LINDENBORG
matr.nr,4 Gersholt

Lindenborg blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp. 
3 fjk. i alb. og gl. skatten var 3 rd. 81 sk.

Christen Christensen, der var gift med Mette Laurine Abrahams- 
datter udstedte den 12 juli 1849 en deklaration der påbød at ejen
dommen for stedse forblev et separat beboelsessted. Han solgte 
til Niels Madsen, der døde den 25 marts 1866, hvorefter han enke 
Ane Marie Andersdatter den 28’ juni 1866 solgte til Hans Chr.Lar
sen og kom på aftægt. Hun døde den 4 april 1877, men boede de sidr 
ste år i Toftelund,se af1.7.2.1878.

Hans Chr.Larsen solgte den 21 april 187o til Jacob Chr.Christel 
sen for looo rd., der den 3o okt.1873 solgte til Peter Mortensen 
fra Gienvad, der den 7 januar 1877 solgte til Lars Nielsen fra 
Lyngså, der overdrog retten til skødet til Frederik Peder Møller, 
Srd.Ropperheden, der fik skødet tinglyst den 7 febr.1878 og solgte 
den 8 juni 19o5 til Niels Christian Eriksen fra Lendum for 9.95o 
kr. Der medfulgte 2 små heste, 5 køer, 1 kvie, 1 kalv, 1 får, 1 
lam, 6 grise, avlsredskaberne og en del indbo.

Niels Chr.Eriksen solgte den 24 august 1911 til tømrer Alfred 
Pedersen fra Thorshøj for 12.5oo kr., efter hvis død enken Kristia 
Sørine Marie Pedersen,f.Svendsen fik adkomst til ejendommen den 
28 okt.1915 og solgte den 6 april 1916 til Niels Chr.Højbjerre fæ 
20.000 kr., der den lo januar 1918 solgte til købm.C.M.Åbel, 0. 
Vrå og mejeriejer H.L.Håning for 22.5oo kr., der den 21 marts 19- 
18 solgte til Laurits Marinus Jensen, Hallager for 24.5oo kr., 
der den 11 april s.å,.solgte til Carl Martinus Christensen, Thors
mark for samme pris, der den 23 sept,192o solgte til Søren Svend
sen Sørensen fra Læsø for 34.ooo kr.

dødsattest 28 okt. 1915-1582



HEGNHUSET
matr.nr.6 Gersholt

Hegnhuset bleb efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 skp. 
3 fjk. 2$ alb. og gammel skatten var 2 rd. 64 sk.

Lars Chr.Nielsen, der var gift med Johanne Thomasdatter købte 
ejendommen den 27 maj 1841 og solgte den 1 maj 1879 til svigersøn
nen Jens Michal Christensen, der den 12 januar 19o5 købte parcel
len 2e fra Hammerholt for 825 kr. og den 5 marts 1914 købte han 
ca. 6 tdl. fra Ålborggård for 3oo kr. pr.tdl. matr.nr.ln.

Jens Michael Christensen^solgte den 15 juli 1916 til Anders 
Martinus Christensen, der der 26 juni 1917 købte 2% tdl. fra Gers
holt for 35o kr. pr.tdl. matr.nr.2d.

Efter Anders Martinus Christensens død kom ejendommen ved skif
te til Marie Christensen den 21 decb.1958, der s.d. solgte til 
Thomas Johannes Jensen.



Agdrup 127 Fippenborg 321
Agerdal 216 Fjeldgaard 218
Aggersborg 336 Fjeldgårdsodde 211
Aldershvile 283 Fjeldgårdsvej 17 244
Aldersminde 392 Fjeldgårdsvej 32 238
Aldersro 28 Fjembevej 16 363
Anholt 376 Fjembevej 20 363
Bagerforretning 105 Fjembevej 24 364
Bagerforretning i Vrå 166 Fladbirk 18
Bakkelund 169 Flamsholt 85
Bakken i Kolbro 496 Flydelund 285
Bakkens Hus 416 Foisted 334
Baptistkirken 125 Fredensholm 459
Bilholm 214 Fredenslund 51
Birkelund 46 Fælden 328
Begoniavej 5 195 Galtrup 377
Benskov 84 Galtruphus 94
Bette Thorvalds Hus 368 Gane 63
Bjeldal 519 Gane Skovhus 487
Bjergene 287 Gane Vestermark 64
Bojen 329 Gersholt 525
Brobakken 308 Granly 178
Brønderslewej 249 45 Graverhus Try 407
Brønderslewej 285 240 Gryd 181
Burholt 337 Grydbæk 503
Burholt Hus 338 Grønsig 421
Bærbak 332 Guldager 273
Bærbak 412 Gulvad 284
Bødkerbjerg 286 Gydenslund 176
Bødkerhuset i Try 421 Gyldenhøj 17
Bødkergården 207 Haldbjerg 94
Bødkergårdens Hus 131 Halden 356
Bøgelund Champignon 250 Hammerholt 512
Cementsjøberiet Horshave 47 Haverslev 15
Christ iansminde 3 Hedebjerg 81
Dahl 6 Hedehuset 330
Dalbæk 387 Hedeledet 493
Dalbækvej 5 386 Hegnhuset 530
Dalvang 129 Hejselt 422
Dalsager 13 Helledig 460
Degnhuset i Try 410 Hjortholm 458
Diget 269 Hjortholm 500
Dighuset i Try 418 Hjortmose 322
Donskov 419 Hjortmose mark 322
Donskovvej 6 413 Hjørringvej 195 93
Dyrlægeboligen i Vrå Hjørringvej 196 93
Elbæk 248 Hjørringvej 203 117
Elmely 50 Hjørringvej 210 117
Elsthaugehus 404 Hjørringvej 212 117
Elsthave 403 Hjørringvej 214 117
Engheden 240 Hjørringvej 219 116
Erantisvej 2 126 Hjørringvej 230 115
Falcks Redningsstation 125 Hjørringvej 234 115



57
Hjørringvej 239 113 Kirkholt 21
Hjørringvej 240 114 Klattrup 367
Hjørringvej 242 115 Klem 498
Hjørringvej 251 98 Knagholt 491
Hjørringvej 252 97 Knepholt 247
Hjørringvej 253 98 Knier 502
Hjørringvej 254 97 Knoppen 289
Hjørringvej 257 98 Kobberholm 321
Hjørringvej 258 109 Kolbromølle 267
Hjørringvej 261 95 Kolbromølle Hus 268
Hjørringvej 264 105 Kolbromøllevej 22 266
Hjørringvej 266 100 Kolbroputtens Hus 266
Hjørringvej 267 110 Kolbro Vejen 252
Hjørringvej 268 100 Korsholt 394
Hjørringvej 295 50 Korshuse i Try 394
Hjørringvej 297 50 Korshuset i Try 411
Hjørringvej 311 128 Kringelsigholt 131
Hjørringvej 422 126 Krogen 23
Hjørringvej 438 165 Krogens Mølle 25
Hjørringvej 455 194 Krogsdamvej 18 376
Hjørringvej 466 194 Kæret 183
Hjørringvej 468 194 Kærets Hus 184
Hjørringvej 525 129 Købmand i Try 398
Holmen 2 Købmandsforretning i Vrå 127
Holmen i Vrå 199 Købmandsforretning i Vrå 165
Holmgaard 188 Købmandsgården 106
Holmlund 50 Landlyst 45
Holtet 80 Landlyst i Try 394
Holtet 254 Langholt 27
Holsdam 515 Langmoseholt 520
Hyllested 514 Langmosehus 527
Hyllestedvej 5 514 Langodde 325
Høgholt 384 Langoddevej 17 318
Højbjerg 176 Leddet 325
Højen i Højstrup 286 Lendumvej 2
Højholt 314 Lendumvej 3 95
Højlund 174 Lendumvej 4 112
Højlund 311 Lendumvej 5 113
Højmark 515 Lendumvej 12 96
Højstrup gi. Skole 277 Lendumvej 13 112
Højstrupgård 274 Lendumvej 14 111
Højstrup Mose 282 Lendumvej 17 97
Højstrupvej 12 16 Lendumvej 25 112
Højstrupvej 20 14 Lendumvej 41 17
Høngård 259 Lendumvej 57 87
Høngårds Hus 260 Lendumvej 84 307
Håbendal 13 Lilkjær 238
Kallehaven 521 Lille Bjerget 376
Kane 287 Lille Fuglsang 369
Kartoffelmelsfarikken 1È5 Lille Hejslet 464
Kilen 360 Lille Kolbro 263
Kirktedal 3 Lille Nedergård 386
Kfrkelund 2 Lille Nørgård 279



Lille Rævbak Hus 271 Nørre Krogsdam 365
Lille Skoven 328 Nørre Rævbak 251
Lille Skærping 327 Nørre Skovhus 205
Lilleskærphus 335 Nørre Volsted 374
Lille Tamstrup 350 Ollerup 1
Lille Toften 57 Ormholt 465
Lille Tyrrestrup 77 Ormholt Hus 206
Lille Vrængmose 245 Ormholtvej 21 388
Lille Ødegård 417 Pandbjerg 285
Lindenborg 529 Postkontor 125
Lindholm 31 Postkontor i Vrå 193
Lundergaard 33 Putten 277
Lundholm 48 Ramsholt 241
Lykkesholm 513 Ramsholtlund 242
Løgtholt 213 Riis 89
Manufakturhandel 165 Riistoft 91
Manufakturhandel 166 Risager 90
Maskinhandel Vrå 170 Risager 463
Mejeriet 105 Rosendal 79
Mejeriet i Vang 305 Rosendals Hus 83
Mejeriet Virkelyst 395 Rosenlund 46
Melhaven 240 Rudbækholt 242
Mellergård 265 Rækholt 204
Mellergård i Højstrup 276 Rævbakled 248
Mellergård i Vrå 122 Rævbak Hus 271
Mellergård i Try 393 Rævholt 340
Meller Straden 54 Rævmose 264
Mimose vej 10 173 Rævmose 339
Missionshuset 106 Rævmose 502
Missionshuset Vrå 170 Rævemosehedehus 339
Mosen 204 Råholt 201
Mosen i Højstrup 288 Råholt i Try 408
Møllehuset Vrå 170 Sadelmager og Møbelforretn 166
Nyholm 32 Silkeborg 59
Nygård 130 Silkeborg Hus 62
Nygård Søholt 313 Skavange 280
Nyhåb 130 Skavangehus 283
Nymark 3 Skavange mark 284
Nymark 383 Skellet 323
Nymark i Kolbro 499 Skerne 253
Nødbakhus 333 Skolen i Vang 293
Nødbakken 333 Skovbakken 406
Nørgård i Højstrup 278 Skoven 310
Nørgård Try 389 Skovens Hedehus 311
Nørgård Vrå 185 Skovlund 318
Nørkjær 329 Skovsmose 203
Nørkjær i Try 390 Skriverdal 212
Nørre Damgren 388 Slagterforretning 95
Nørre Fuglsang 370 Slagterforretning i Vrå 123
Nørre Gydeje 341 Smedegård 177
Nørre Gyden 191 Snedkerholt 528
Nørre Hejseltlund 174 Sopmose 270
Nørre Høngård 261 Sortkjær 179



Sortkjær 242 Tranholmhus 522
Sortemose 273 Tranholm Mark 524
Stenbakken 293 Trindkær 324
Stenbakken 331 Try Skole 421
Stenskrog 488 Tryvej 2 112
Stenskroghus 489 Tryvej 4 115
Stenskrogvej 80 119 Tryvej 72 392
Stenskrogvej 103 490 Tryvej 93 386
Stidsholt 320 Tryvej 181 453
Store Bjerget 375 Tryvej 191 454
Store Fjembe 361 Tryvej 194 461
Store Fuglsang 371 Tryvej 195 463
Store Nedergård 405 Tryvej 205 455
Store Tamstrup 345 Tryvej 209 456
Store Vrængmose 249 Try Vestergård 385
Store Ødegård 409 Træ og Cykelhandler 101
Straden 53 Tvistholm 215
Stradens Hus 52 Tyrrestrup 76
Stueholt 279 Tørholm 214
Søehuset 331 Valgerdas Hus 368
Søholtgård 312-315 Vandsted 326
Søholt Mejeri 315 Vandsted 335
Søhuset 28 Vandsted Hus 336
Sønder Dahl 13 Vang Hedehus 335
Sønder Gydeje 343 Vangkær 316
Sønder Gyden 196 Vang Lygten 306
Søndergård i Try 397 Vang Lygtens Hus 307
Sønder Hedelund 128 Vang Nørgård 292
Sønder Hejseltlund 173 Vang Nørgaard 303
Sønderholt 520 Vang Søndergård 294
Sønder Rævbak 248 Vang Søndergård 296
Søndervang Hedehus 334 Vang Søndergårds Hus 302
Sønder Volsted 373 Vang vej 22 307
Sønder Ørslév 359 Vang Østergård 304
Tamstrup Hus 348 Vangterp 290
Tamstrup Mølle 347 Vedbæk 206
Tamstrup Møllegård 346 Vejgården 332
Tamstrup Nørremark 349 Vendelbokroen 115
Tamstruptoft 355 Vester Fjeldgård 239
T amstrup Søndermark 349 Vester Gydeje 344
T amstrup V estermark 348 Vestergaard Vrå 191
T amstrup Østermark 354 Vester Hedelund 129
Tingbakken 29 Vester Horshave 50
Theasminde 175 Vester Horshave 65
Thomdal 323 Vester Horshave 66
Thorshøj Brugsforening 105 Vester Horshave 74
Thorshøj Mølle 107 Vester Høngård 261
Thorsmark. 48 Vestet Mølbak 5Î8
Toftelund 52 Vester Nordenbæk 187
Toften 55 Véstekriårk 387
Toftens Hus
Toftensvej 10

52
5fr

Ve st et Søndergård Vrå 
Villa Vest Vrå

168
192

Tranhøfrri 523 Voldstedhus 374



Volstedlund 383
Vrangbak 121
Vrængmosevej 45 239
Vrængmosevej 49 240
Vrængmosevej 53 239
Vrængmosevej 57 239
Vrængmosevej 60 243
Vrå 118
Vrågård 257
Vrågård Møllemark 256
Vrågård Vandmølle 255
Vrå Mølle 126
Vrå Skole 120
Vrå Skovhus 200
Vrå Skovhus 202
Vrå Skovhus 205
Væversted 495
Ødegårdshus 412
Ørslev 357
Ørslev Mark 359
Øster Agdrup 169
Øster Damgren 388
Østergård i Try 391
Øster Høngård 262
Øster Kolbro 263
Øster Mølbak 516
Øster Nordenbæk 186
Øster Nørgård Højstrup 278
Østermarken 180
Øster Straden 54
Øster Søholt 314
Øster Søndergård Vrå 171
Østervrå Apotek 197
Østervrå Elværk 125
Østervrå Brugsforening 124
Østervrå Kro 132
Østervrå Mejeri 124
Østervrå Realskole 125
Aaen 490
Ågård 492
Åhøj 457
Aalborggård 504
Aalborggårdvej 16 511
Aalborggårdvej 31 511
Aalund 497
Åvang 462




