
Hebbelstrupvej nr. 157 – matr. nr. 16a Odden – “Hebbelstrup” 

( Nr. 76 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Ved folketællingen i 1787 boede gårdbeboer Jens Hansen i ”Hebbelstrup”. Han solgte til Knud 

Andersen fra ”Kabbeltved”, født 1771, død 1840, der var gift med Mette Larsdatter, født 1777, 

død 1852, der var datter af Lars Jepsen, ”Røde Mølle”. 

Af materiale om ”Røde Mølle”, jfr. senere, fremgår, at dennes ejer, Jens Andersen, i 1808 

tilskødede ”Røde Mølle” til sin broder, ovennævnte Knud Andersen. 

Knud Andersen nævnes 1817 som kirkeværge. Efter hans død drev enken gården i 6 år, indtil 

den i 1846 blev overtaget af den yngste søn, Søren Knudsen, født 1819, død 1893, der var gift 

med Maren Mikkelsdatter, datter af gårdmand Mikkel Kristensen og hustru, Elise af ”Diget” i 

Uggerby. 

Efter Søren Knudsens død ejede Maren gården i nogle år – den blev drevet af sønnen, Knud, født 

1854, og svigersønnen, Jens Nielsen (Podemester), gift med datteren, Ane Marie Sørensen, født 

1848. 

Ovennævnte Knud Sørensen, der i 1895, blev viet til Inger Marie Helene Nielsen, født 1862 i 

”Lille Krogen”, ejede så gården fra 20. dec. 1897 til 9. maj 1898. 

Hans Nielsen (kaldet Grise-Hans eller Grus-Hans) købte herefter ejendommen, som han i 1903 

solgte til sønnen, Hans Kristian Nielsen. Han, der var gift med en datter af Niels Møller i 

Uggerby, byggede gården op og byggede bl.a. det nuværende stuehus. I 1911 solgte han til 

Valdemar Nielsen, søn af Trynskov Smeden, der så havde gården til 1917, hvor han købte 

”Søndergaard” i Uggerby og solgte ”Hebbelstrup” til Senius Christensen (Kylling Senius). Han 

ejede kun gården en måned, inden han solgte til Karl Jensen, søn af Jørgen Jensen - har boet på 

”Ejaas” og på Gøggaards Mark.  Senius Christensen flyttede senere til gården ”Vestermark” i 

Bjergby. 

I 1946 solgte Karl Jensen gården til Poul Erik Nielsen fra Linderum, der i 1963 solgte gården til 

Knud Erik Lassen og i stedet købte ”Vester Jonstrup”. 

Den nye ejer, Knud Erik Lassen, født 1937, død 2010, søn af Marie og Christian Lassen, ”Sdr. 

Gøggaard”, blev gift med Birthe Larsen, født 1939, død 2000, datter af Marie og Christian P. 

Larsen. 

I midten af 1990’erne solgtes ejendommen, der nu er på 92 ha, til Inger og Henrik Mikkelsen. 

 


