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Holtegårdsvej nr. 76 – matr. nr. 10a Mygdal - ”Holtegård” 

(Nr. 57 – Mygdal Sogns beskrivelse) 

Det er en meget gammel gård, der i 1680 som fæstegård hørte under ”Lundergaard”, som 

senere kom under ”Odden”, og havde et dyrket areal på 29 tdr. land. Der er senere købt jord til, 

således at arealet nu er på 65 ha – uanset at der i 30*erne blev udstykket et satshusmandsbrug, 

et stykke eng og gården ”Nørholt” På sydsiden af stuehuset (bygget 1795) er der opsat en tavle 

med navnetrækkene for Else Johanne Seidelin og hendes mand, Niels Hansen Winde, samt 

Kristoffer Rougtved og Pors Bastholm Munk.  

Blandt ejerne nævnes: 

1595 Morten Nielsen 

1660 Enke Maren Nielsdatter gift med Peder, død før 1660 

1688 Anders Pedersen, søn af ovenstående, gift med Maren Olufsdatter 

1713 Oluf Andersen (1685 – 1732), søn af ovennævnte; gift med Mette Knudsdatter 

                       (1695 – 1756) 

1733 Enken, Mette Knudsdatter, blev gift med Thomas Mortensen. Efter hendes død 

                        i 1756 giftede han sig med Ingeborg Mortensdatter (1736 – 1806) – de flyttede 

                        til Houen omkring 1780. 

1775              Ejerne af Odden fra  1775 – 1799 Pors Bastholm Munk og hustru byggede i 1795  

                       stuehuset på ”Holtegård”. Det var nok deres hensigt, at de ville tilbringe deres 

                       sidste dage på gården, men ved salget i 1799 valgte de at flytte til Aalborg. 

1802 Ny ejer: Peder Nicolaj Boelund for 5.00p rdl. 

1805 Christen Sørensen (1742 – 1830), boede tidligere i Klodske, hvor han var blevet gift 

                        med enken, Anne Pedersdatter. Efter hendes død blev han som 64-årig gift med 

                        den 27-årige Mette Mortensdatter, datter af Morten Ladefoged Knavrehus. 

1830 Efter Christen Sørensens død i 1830 stod enken, Mette Mortensdatter, for styret i 

                        Holtegaard, til hun overdrog gården til svigersønnen 

1844 Andreas Abel Jensen (1800 – 1886), gift med Karen Marie Christensdatter, datter 

                        af ovennævnte. Hun er født i 1816 og død i 1869. 

1875 Christen Sørensen, født 1834, søn af Søren Christensen, Mølgaard, Astrup, gift med  

                        ovennævntes datter, Karen Marie Andreasen, født 1848, som i øvrigt var hans 

                        kusine. Christen Sørensen drev gården godt op, men var meget selskabelig og  

                        havde flotte vaner, så gælden voksede ham over hovedet, og gården blev i 1899 

                        stillet til tvangsauktion. Christen og Karen Marie Sørensen flyttede så til Hjørring, 

                        hvor de havde en lille købmandsforretning på Sæbyvej. 

                        ved tvangsauktionen blev gården overtaget af Kristen Overgaard, der kun ejede 

                        gården kort tid. 

1900 Kristen Kristensen, født 1854, død 1948,fra Træholt, var gift med ovennævnte    

                        Kristen Overgaards datter, Maren Kristensen (1866 – 1929). 

1919 Jørgen Jørgensen (1879 – 1956), gift med Kristine Frederikke Christensen  
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                        (1883 – 1957) 

1950 Søren Isbak Kristensen fra ”Isbak” (1905 – 1987), gift med Helga Jørgensen 

                        (1909 - ?), datter af ovennævnte. De ejede først ”Østergaard” i Uggerby, inden 

                        de overtog ”Holtegaard”, der brændte i 1967. Herefter købte de hus i Mygdal og 

                        solgte til Helgas broder, der også havde ejer ”Østergaard” i Uggerby 

1967 Herman Jørgensen (født 1927, død 1994), gift med Lilly Jensen (født 1930), datter 

                        af Lars Jensen, Klodske. 

                        ”Holtegård” blev solgt i 1986, hvorefter Herman og Lilly Jørgensen købte villaen, 

                        Vestervænget 8 i Bjergby. Lilly Jørgensen døde i april 2012. 

1986 Hilbert Arne Nielsen, født 1953, søn af Edith og Peter Nielsen, gift 1988, med 

                        Dorte Daarbak, født 1958, datter af Grethe og E. Nielsen. 

2003 Carsten Bach Olesen, søn af Kaj Bach Olesen, Tagsighede, og Stinne L. Olesen, der  

                        er læge.  

                        Det gamle stuehus erstattes nu af et nyt stuehus. 

 

I 1991 blev der på gården, der nu er på 65 ha., i forbindelse med etableringen af en gylletank, 

fundet en 2600 år gammel brønd på 60x140 cm. og med en dybde på 2 m. Den er sat med 

egeplanker, hvorfor Nationalmuseet har kunnet fastslå alderen på brønden. 

 


