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Degnbølvej nr. 11 – matr.- 1b-Den nordlige Del, Mygdal. Odden Mark – tidl. benævnt ”Odden Møllegaard”.  

8686 m2. 

Der har været mange ejere/fæstere: 

1660 Christen Christensen 

1686 Jeppe Christensen 

1726  Jens Jepsen 

                        Jeppe Jensen, død 1799 

1800 Mads Christensen, der død 1810, hvor hustruen Mette Jeppesdatter, jfr. skifte- 

       samling overtager boet til videre drift, medens der ikke er dækning den afdøde  

 husbonds fordringer 

1819 H.H. Haack 

1834 Forpagter Niels Olesen af møllen 

1838 Kammerråd – prokurator Aagaard 

1849 Conrad Casper Holm 

1853 Vemmetofte Klosters Enkekasse 

1879 Kristian Karl Olesen. Han havde tjent penge til at købe ejendommen for    

                        som dræningsmester. 

                        Kristian Olesen (født 1887) købte møllen af faderen, Karl Olesen  

 Johannes købte gården af Karl Olesen. 

Møllen, der også blev betegnet som ”Den gamle vandmølle i Odden”, blev nedlagt i 1912 vel i forbindelse med 

tørlægning af møllesøen.  

Kristian Olesens søn, Th. Olesen (født 1890, død 1970) fortæller i et interview, at han efter konfirmationen blev 

sat til at passe mølleriet, men at det var alt for tungt for en 14-årig at skulle slæbe på kornsække på 100 kg. Efter 

et par år ved landbrug i Sønderjylland gik ham friskolevejen og blev senere præst efter at have været til 

bispeeksamen. I årene 1938 var han sognepræst i Dybe - Ramme ved Lemvig. 

Johannes må have solgt gården, for 1905 nævnes Mads Peder Pedersen som ejer.????? 

1920 – ca. Jens Christiansen. Han stammer fra Mygdal, hvor forældrene havde en lille ejendom  og mølle. Han 

lærte snedkerhåndværket og arbejdede herved, også efter, at han havde overtaget en høkerforretning i Gl. 

Mygdal. Senere overtog han hustruen, Ane Maries (født 1883) fødehjem, Odden Møllegaard, som han drev indtil 

1943, hvor han solgte til sønnen Arne Christiansen. Tilsyneladende allerede i 1946 solgte han ejendommen (og 

købte i stedet en ejendom i Nr. Tversted). I stedet blev Møllegården overtaget af søsteren, Esther Thomsen og 

dennes mand, Søren Thomsen – død 1950 – hvorefter enken, Esther, drev gården, til hun døde i 1963. Jens 

Christiansen, der havde overtaget ejendoemmen omkring 1920, blev boende på gården til sin død i 1966. Han 

havde haft mange tillidshverv. 

De næste ejere var Esther og Søren Thomsens datter, Inge Thomsen (død 1995) og Jens Thomsen (død 1997). 

Det nuværende hus er tilsyneladende fra 1965, beliggende på en ca. 9000 kvadratmeter stor grund. 

2001 er Birte Skov Rasmussen ejer, i 2008 er det Tom Pedersen og i 2013 og 2014 blev ejendommen handlet igen. 

Ejeren er Flemming Juul. 
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