
Hebbelstrupvej nr. 75 – matr. nr. 20a Odden – ”Knavre” nu kaldet ”Carlsminde” 

”Knavre” var oprindelig fæstegård under ”Odden”, men efter at ”Stensbæk” blev solgt fra 

”Odden” omkring 1750 fulgte ”Knavre” med til ”Stensbæk” og var altså fæstegård herunder, til 

den blev købt til selveje i 1805. 

Fæsterne har været: 

Morten Christensen, født omkring 1617, død 1692, gift med Helle Jensdatter (1631 – 1716). 

Niels Mortensen, født 1657, død 1734, søn af Morten Larsen, St. Grøntved, gift med Ingeborg 

Mortensdatter, datter af ovennævnte. 

Niels Christensen, født 1700, død 1771, gift med Anne Nielsdatter, datter af ovennævnte. 

Christen Nielsen, født 1734, død 1794, søn af ovennævnte, gift med Kirsten Andreasdatter, 

datter af Andreas Christiansen, Bindslev. Christen Nielsen var sognefoged i nogle år. 

Da Christen Nielsen var død, var Kirsten Andreasdatter gårdbeboer, indtil sønnen, Andreas 

Christensen kunne overtage gården og købe den til selveje. 

I 1805 købte købmand Chr. Lychegaard ejendommen og solgte den samme år til prokurator 

Mads Rød, Hjørring, der igen samme år solgte til Lars Christensen af Skeen i Uggerby. Han døde 

ugift i 1811, og gården blev herefter overtaget af faderen, der i 1813 solgte til: 

Jeppe Christensen, født 1787, død 1845, søn af Christen Jensen, Grøntved, gift med den forrige 

fæster, Chr. Nielsens datter, Maren Christensdatter, født 1789. 

Den næste ejer fra 1846 var Niels Borup, der også købte den nærliggende ”Knavrehus” og lagde 

den til ”Knavre”. ”Knavrehus” var nok oprindelig et hus, der lå på en hede, tilhørende ”Odden”, 

og som blev overladt ladefogden på ”Odden”, Morten Sørensen, som fik den drevet op og 

byggede en gård, som stod til hen i 1840’erne, da den blev købt af ovennævnte, Niels Borup. 

De næste ejere var: 

1848  Hans Henrik Mahrt – tidligere forvalter på Baggesvogn, der fik kgl. bevilling til at  

  kalde gården ”Karlsminde” / ”Carlsminde” Han var i nogle år formand for Bjergby - 

  Mygdal Forstanderskab. 

1880 Vihelm Bruhn – ejede Hotel Du Nord i Hjørring – han blev den første formand for 

  Mygdal Andelsmejeri. 

1894 Kristen P. Ejler Kristensen, gift med en datter af Lars Kr. Pedersen og Kristiane  

  Jensen, Sdr. Stockholm. 

1906 Hans Svendsen, der byttede L. Grøntved med Karlsminde. 

1917? Anders Nørgaard, født 1883, søn af Jens Nørgaard, Hestehaven, Asdal. Han 

   havde været i USA og også boet på Tagsighede. Han var gift med Jacobe Nørgaard,  

  født 1886, som datter af Kristen Bastholm, Bjergby. 

1929 Ved mandens død overtog Jacobe gården, som i 1942 blev solgt til sønnen, Jens  

  Nørgaard. Moderen, som døde i 1955 havde derefter en gård i Snevre og derefter i  

  Tornby. 

Jens Nørgaard overtog således gården i 1942 og solgte i 1949 til Ejnar Poulsen. Efter at have 

solgt gården flyttede Jens Nørgaard sammen med hustruen og 3 børn til Canada, hvor de i nogle 

år ejede en gård. 



I juli 1956 resulterede et lynnedslag i, at de fleste af gårdens bygninger brændte, således at de 

fleste af udbygningerne er fra 1956 eller senere. Stuehuset er fra 1909, men renoveret flere 

gange. 

Ejnar Poulsen mageskiftede i 1967 ejendommen med Evald Brath, der ejede ”Vejgård” på 

Skagen Landevej i Mygdal. Evald Brath, der er gift med Ruth, var meget aktiv i foreningslivet, 

ligesom han i en periode var medlem af Hjørring Byråd. 

I 1994 solgte han ejendommen, der er på ca. 100 ha, til sønnen, Mogens Brath (født 1967), der 

er gift med Doris Brath. 

Evald og Ruth Brath flyttede herefter til et hus i Mygdal. 

 


