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Der var oprindelig 2 ejendomme 8a og 9a. 8a blev kaldt Mellemgård og blev omkring 1940 

flyttet og blev til Nygård Snevrevej 10. 

Martin Vestergaard, der var gårdejer og hestehandler, er fra 1915 ejer af ejendommen, som han 

overtog efter faderen, Anders Kristian Nielsens død dette år. 

Om Martin Vestergaard fortælles, at det var meget forskelligt hvor mange heste, der var på 

gården – han var jo hestehandler, men der var et spand heste, der ikke blev handlet – nemlig det 

par heste, der blev brugt som køreheste, når Vestergaard skulle rundt på de forskellige 

markeder. Og han havde ofte hjælpere med, bl.a. Evald Pedersen (senere Ejstrupvej 14). 

Samme Evald Pedersen har fortalt, at da Martin Vestergaard fik besked på, at han ikke måtte 

lægge de 2 gårde sammen, delte han jorden på en sådan måde, at han selv beholdt den bedste 

del af jorden og solgte den dårligste til den nyeste gård, Nygaard, Snevrevej 10, der i 1940 blev 

bygget på modsatte side af vejen. 

Martin Vestergaard solgte ”Enggården” til Peter Olesen, der igen solgte til Michael Heilesen, der 

i 1943 solgte til Thomas Jensen (født 1894) gift med Mathilde (kaldet Tulle) født Nørgaard (født 

1903) ejendommen. Han solgte omkring 1960 til sønnen Knud Haugaard Jensen, der trods dårligt 

helbred ejede ejendommen til sin død i 2002. Jorden var dog solgt fra forinden. I 1980 lærte han 

Esther Christensen at kende, og hun flyttede sammen med ham i Snevre. 

Jorden er successivt solgt fra – for mange år siden til Hans Lillelund (matr. nr. 25a), senere til 

Jørn Nielsen, også matr. nr. 25a og til Poul Jørgensen, Gammeljordvej 62. 

I 2005 overtog TV-journalist Jenni Elisabeth Boelt og mekaniker René Boelt ejendommen. De fik i 

2009 fået tilladelse til at opføre et udhus på 250 kvadratmeter, indeholdende lade, stald, garage 

og redskabsrum. 

Fra ca. 1950 til ca. 1970 var der i et udhus indrettet et andelsfryseri, som blev benyttet af 

familierne i omegnen. 

Marius Christiansen skriver om gården: Der boede Kristian Boelt med familie, men Kristian Boelt 

døde midt i 30’erne. Men for konen Kristiane og datteren Ellen – det blev for meget for dem, så 

de ansatte en medhjælper Harald Jacobsen – han blev gode venner med Ellen – de giftede sig og 

så overtog de gården og Kristiane blev boende som pensionist. 

 

I april 2017 er ejendommen blevet købt af Klaus Kaalund Billestein og Line Antonsen Billestein. 

 

 


