
Træholtvej nr. 139 A ”Træholt”.  matr. nr. 10a og 10g – Den sydlige Del, Mygdal. 22 ha. 

(Nr. 132 I Mygdal Sogns beskrivelse) 

I 1680, da “Tredholt” var samlet I en gård, var der nord for gården en olden skov af bøg, som 

tilhørte “Welbårne Hr. Mogens Scheel til Odden”. 

1680: Søren Nielsen – forhen havde Jens Nielsen boet der 

1787: Avlsgårdsbeboer Kristen Kristensen, 50 år og hustru, Bodil Jensdatter, 47 år 

1804: Chr. Christensen, søn af ovennævnte, købte “Træholt”, der blev betegnet som en  

 halvgård til selveje af godsejer Simon Groth Clausen, ”Odden”. 

                       Han levede fra 1769 – 1842 og var gift med Maren Nielsdatter Grøn (1782 – 1868), 

  datter af Niels J. Grøn, Tangsgaard.  

 1841:            Christen Christensen, søn af ovennævnte Christen og Maren Christensen,  

  1811 – 1895, gift med Else Christensdatter Lund, 1811 – 1887, søn af Chr. Mikkelsen 

  Lund, Bjergby. Christen Christensen blev kaldt Chr. eller Kr. Træholt. Han drev også  

  skudehandel fra Løkken til Norge. Da han kom til ”Træholt” havde han svært ved at  

  blive godkendt af panthaverne, men han døde som en meget velhavende mand. 

  I en omtale af ham står bl.a.: Han var lidt af en stejl person, og på den konto  

  hentede han sig en del uvenner, blandt præsten i Bjergby, og af den grund måtte 

 en datter gå den lange vej, 9 km, til konfirmationsforberedelse i Hjørring”. 

                      Der står også: Det var jo nok som følge af trætten med præsten, at denne begyndte 

 sin gravprædiken således:” Så kom endelig Kræn Træholt til kirke igen, men der  

 måtte seks stærke mænd til at bære ham herind”. Det blev dog følger for meget, og 

 under resten af talen var der en stadig skraben med fødderne i gulvet. 

1890: Gården blev nu overtaget af en datter, Karen Marie Christensen (1855 – 1933), der 

 var gift med Søren Andreas Kristiansen (1858 – 1945), som var karetmager i  

 Uggerby, da de overtog gården for 10.000 kr. 

1918: Igen overtog en datter ved navn Karen Marie, født 1895, gården – hun var gift med 

 Jens Chr. Christensen, født 1895 på Sdr. Gøggaard. Nu kostede gården 90.000 kr., 

 men i krisetiderne måtte de i juni 1926 gå fra gården. Der blev begæret 

 tvangsauktion, hvor ejendommen blev tilskødet ejerens farbroder, Ludvig 

 Kristensen fra København. 

 1929: De nye ejere var Peter Sørensen,( 1900 – 1971) – stammer fra Houen i Mygdal                                                   

 og blev gift Jensine, der døde i 1977. Han ledede gymnastikken i Mygdal og fik                                                                                                                                                                                                     

                       tillidsposter i mejeri og brugsforening i Bjergby. De fik 3 børn, datteren,  

 Herdis, der blev gift med gårdejer Poul Christensen, Brudehøjvej.  Senere købte 

 Herdis og Poul et hus på Havrevænget i Bjergby. Sønnen Regnar, der var  

                        Arbejdsmand. 

1961: Sønnen, Gunnar, der blev gift med Birthe, født Knudsen i Rakkeby, overtog nu 

 gården, der var på 47 ha, heraf 13 – 14 ha naturareal, bl.a. med juletræer. 

2002: Ejendommen blev handlet. 

2010: Den bedste del af jorden er solgt fra, og naturarealet samt byg- 



 

 ningerne, herunder et stuehus fra 1953. 

2014: 23/12 2014 fik Jørgen Larsen skøde på ejendommen.  


