Ejendom 17

Skovbakken

Vallerbækvej 57

Ejer:

1877

Christen Jacobsen køber 9d af Ane Cathrine Christensen fra ejendom 1 til ny ejendom.

1877

Køber 8k + 8L af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8.

1892

Køber 7f af Karen Marie Vistisen, ejendom 7.

1911
1916

F.S. Jacob Jacobsen.
Køber 10q af Visti Andersen, ejendom 11.

1945

Ellen Øhl.

1947

Hans Christensen.

1956

Harald Dalgaard.

F.S. = Formandens søn

Christen Jacobsen 1877 - 1911
Christen Jacobsen blev født den 5. februar 1844 og var søn af Jacob Christensen og hustru Mette
Marie Christensdatter af Rabis, Resen sogn, Fjends herred.
Han blev gift i Karup den 7. november 1876 med pigen Ane Marie Balle. Hun var datter af Lars
Christensen Balle og hustru Ane Cathrine Christensdatter i Karup og var født den 13. juli 1850. Ane
Maries mor, der nu var enke og havde overtaget deres gård, fik tilladelse til at udstykke
ejendommen i 1876, og kort efter købte Christen Jacobsen en parcel matr.no. 9d af sin svigermor
for 1200 kr. Jorden var på 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 1½ album. Der var ikke bygninger på
grunden, så dem lod de selv opføre, og på et tidspunkt kaldte de gården for ”Skovbakken”.
Ved folketællingen 1880 havde de en plejesøn fra København, Ferdinand Christian Pedersen, der
var 11 år. På det tidspunkt sendte det Københavnske fattigvæsen en del børn til opdragelse her på
heden. I Viborg stift Folkeblad nr. 249 i 1872 stod der en oplysning:
”Det bekendtgøres herved, at plejelønnen for de af Københavns fattigvæsen i Jylland
anbragte plejebørn er bleven forhøjet fra 20 til 24 rd årlig, fra 1. maj d.a. at regne.
Kjøbenhavns magistrat, den 17de oktober 1872.”
Nogle børn fik en god tid her, og andre prøvede at flygte for at komme tilbage til forældrene.
Ferdinand flyttede fra sognet inden sin konfirmation. Ved folketællingen 1911 havde de også et
plejebarn, den 13 årige Sofie Agnete Mikkelsen.
I september 1911 købte sønnen Jacob Jacobsen gården for 7000 kr., og forældrene gik på aftægt hos
ham. Der blev bl.a. aftalt, at de skulle bo i et rum på 2 fag i den østlige ende af stuehuset og have ret
til at medtage de nødvendige køkkenredskaber til at føre egen husholdning. Der var også den
bestemmelse, at hvis aftægtsfolkene bestemte sig for at fraflytte stedet, skulle aftægtsyderen betale
3o kr. til dem hver måned, så længe en af dem levede.
Ved folketællingen 1916 var Christen og Ane Marie Jacobsen flyttet ind til Karup by og boede nu
alene i et hus, og ved tællingen 1925 nævnes, at Christen Jacobsen ernærede sig som fisker.
Ane Marie døde den 28/9 1928 - 78 år gammel. Efter hendes død boede Christen Jacobsen alene i
huset i Karup til sin død den 15/4 1934. Han blev 90 år gammel.

Christen Jacobsen og Ane Marie Balle fik 3 børn:
1. Ane Cathrine Jacobsen, født 9/8 1877 i Karup. Død 17/2 1905 i Bøgelund, Karup sogn.
2. Mette Marie Jacobsen, født 19/5 1880 i Karup.
3. Jacob Jacobsen, født 4/6 1883 i Karup.
ad 1. Ane Cathrine Jacobsen, født 9/8 1877. Gift 19/6 1900 i Karup med ungkarl boelsmand Anders
Larsen, født 29/4 1876 i Haderup. Søn af gårdejer Lars Larsen og hustru Kristine Nielsen af
Over Uhre. Ane Cathrine døde 27 år gammel i Bøgelund, Karup sogn, hvor de havde en ejendom
ad 2. Mette Marie Jacobsen, født 19/5 1880. Gift 10/11 1905 i Karup med ungkarl Jens Christian
Jensen af Hessellund, Grove sogn. Født 1/4 1880. Søn af gårdmand Jens Chr. Jensen og hustru
Kirstine Hansen af Engedal i Daugbjerg sogn, nu Grove sogn.
ad 3. Jacob Jacobsen, født 4/6 1883. Gift i Karup 14/7 1911 med pigen Dorthea Marie Hansen af
Karup. Født 6/8 1890. Datter af husmand Jens Mourits Hansen og hustru Kathrine Laursen,
Brande sogn.

Folketælling 1890. Karup mark.
Christen Jacobsen
46 år gift
Ane Marie Balle
39 år gift
Ane Katrine Jacobsen 12 år
Mette Marie Jacobsen 9 år
Jacob Jacobsen
6 år

husfader, husmand, født i Resen sogn.
husmoder, født i Karup.
barn, født i Karup.
barn, født i Karup.
barn, født i Karup

Folketælling 1901. Karup mark.
Christen Jacobsen 5/2 1844 gift født i Resen, husfader, landbrug.
Ane Marie Balle
13/6 1850 gift født i Karup, husmoder
Jacob Jacobsen
4/6 1883 ugift født i Karup, barn
Folketælling 1911. Karup mark.
Kristen Jacobsen 5/2 1844 gift
Ane Marie Balle
13/6 1850 gift
Jacob Jacobsen
4/6 1883 ugift
Agenede Mikesen 23/3 1898

født i Resen, husfader, landbrug.
født i Karup, husmoder
født i Karup, barn
født i Frederiks, plejebarn (Sofie Agnete Mikkelsen)

Folketælling 1925. Karup stationsby.
Kristen Jacobsen 5/2 1844 gift født i Resen, husfader, fisker.
Ane Marie Jacobsen 13/6 1850 gift født i Karup, husmoder

SKØDE.
Underskrevne selvejer Ane Cathrine Christensdatter, enke efter under 21 september 1873 afdøde
gårdmand Laurs Christensen Balle i Karup, tilstår herved for mig og arvinger at have solgt ligesom
jer herved sælger, skøder og aldeles overdrager fra mig og øvrige arvinger til min svigersøn
Christen Jacobsen af Karup og hans arvinger en parcel af den mig ifølge min salig mands skøde af
14. november 1839, læst den 20. marts 1840 ejende og påboende gård i Karup, der endnu efter
passeret frasalg står for hartkorn nyt 1 tdr. 3 fdk. glskat. 16 kr. 97 øre. Under matr. no. 9a, bemeldte
solgte parcel, der efter den mig under 28. juni 1876 allernådigst forundte udstykningsbevilling på
medfølgende kort er betegnet således matr. no. 9d, parcel 3 af matr. no. 9a Karup af hartkorn 1 skp.
1 fdk.1½ alb. glskat. 2 kr. 67 øre, overlades herved køberen for den akkorderede købesum 1200 kr.
er tolv hundrede kroner ? og på vilkår:
Køberen modtager fra i dag af det heri solgte som bliver af ham at bebygge i henhold til bevillingen
og svarer selvfølgelig alle af parcellen fra i dag af gående kongelige skatter, præstetiende 3 fdk. rug,
kongetiende 2 fdk. rug, ¾ fdk. byg, samt øvrige påbud af hvad navn nævnes kan og respekterer en
af min sal. Mand i forening med de andre bymænd i Karup matr. no. 4 i Vallerbæk betræffende
overrislingsanlæg, og da nu køberen har tilfredsstillet mig for den akkorderede købesum 1200 kr.,
så skal fornævnte parcel nu herefter tilhøre merbemeldte Christen Jacobsen med alle de herligheder,
rettigheder, byrder og forpligtelser, alt som jeg selv efter ovennævnte min sal. Mands skøde og har
været ejer af samme fri for enhver beføjede krav og tiltale og tilstår jeg for al vandhjemmel.
Dette skøde som uden videre varsel til mig må læses til tinge bekræfter jeg herved mit underskrift
vidnesfast.
Karup den 14. februar 1877.
Ane Cathrine Christensdatter m.f.p.
Til vitterlighed
Jacob Vistisen
Christen Poulsen
Til de fattiges kasse er betalt 15 øre.
I bestyrelsen for de fattiges kasse den 14. februar 1877
M.C.Nielsen
Da indenrigsministeriet under 28. juni 1876 har approberet udstykningen af L. Christensen Balles
enkes gårds jorder matr. no. 9a af Karup by og sogn således at derfra må afhændes til bebyggelse
inden 2 år eller forening med anden ejendom, parcellen matr. no. 9d af hartkorn 1 skp. 1 fdk. 1½
alb. glskat. 2 kr. 67 øre, præstetiende 3 fdk. rug og kongetiende 2 fdk rug, ¾ fdk. byg vides fra
amtets side intet imod dette skødes tinglæsning at erindre.
Viborg stiftamt den 20. februar 1877.
Læst den 9. marts 1877.
E.O.Reisz fm.
F.V.Jensen konst.
Og derefter tilført pantebogen.
Anmærkning: Sælgerinden findes ikke at have tinglæst adkomst på det solgte, hvorpå hæfter
pantegæld 100 kr. en kontrakt om afbenyttelse af vandet i haller å og en bevilling til at nedlægge
gården matr. no. 9a i Karup.
Herholdt.

Kilde: Lysgaard og hids herreders skøde- og panteprotokol B47 SP39 side 146.

Jakob Jakobsen 1911 - 1945
Jakob Jakobsen blev født den 4. juni 1883 og var søn af boelsmand Christen Jakobsen og hustru
Ane Marie Balle på Karup mark. Han blev konfirmeret i 1897, hvor han fik mg i kundskaber og g i
opførsel. Ved folketællingen 1906 var han stadig på gården, så det tyder på, at han blev boende
hjemme hos forældrene indtil den 14. juli 1911, hvor han blev gift med pigen Dorthea Marie
Hansen. Hun var født den 6. august 1890 i Brande og var datter af Jens Mourids Hansen og hustru
Marie Kathrine Laursen.
Samme år overtog han forældrenes ejendom ”Skovbakken” på Karup mark, og de gik på aftægt hos
ham. Ved folketællingen 1916 var forældrene flyttet ind til Karup, og Jakob Jakobsen og Marie,
som hun blev kaldt, boede på ejendommen med to børn og en tjenestepige på 15 år. Samme år købte
Jakob Jakobsen en hedelod på ca. 8 tønder land for knap 360 kr.
I maj 1945 lå Jakob Jakobsen på sygehuset i Viborg, og medens han lå der, solgte han ejendommen
til Ellen Øhl i Bagsværd for 30.000 kr. På det tidspunkt var ejendommen på ca. 83 tønder land. De
60 tdr land var opdyrket jord, ca. 2 tdr land eng, 4-5 tdr land plantage og resten var lyng.
Besætningen bestod af: 2 heste, 3 køer, 1 kvie, der skulle kælve, 2 andre kvier, 2 kalve, 3 svin og
ca. 30 høns. På markerne blev der bl.a. dyrket kartofler, som Jakob Jakobsen havde en
leveringstildeling af til kartoffelmelsfabrikken. Ejendommen blev solgt, som den var ”med
påstående træer, buske og hegn uden ansvar fra sælgeren med hensyn til mangler ved bygningerne,
så som angreb af svamp, husbukke eller lign.”
Det endelig skøde blev underskrevet den 15. august 1945, og på det tidspunkt opholdt Jakob
Jakobsen sig på Vojens mark ved Haderslev. Til vitterlighed om underskriftens ægthed står der H.
og Petra Jakobsen på Vojens mark. Det er muligt, at deres søn Harald på det tidspunkt boede der.
Den 8. juni 1966 døde Marie Jakobsen, og den 28 marts 1976 døde Jakob Jakobsen. Begge ligger
begravet på Karup kirkegård.
Jakob Jakobsen og Dorthea Marie Hansen fik fire børn:
1. Harald Godtfred Christen Jakobsen, født 3/3 1912 i Karup. Konf. 11/4 1926 i Karup.
2. Anna Kathrine Jakobsen, født 2/12 1913 i Karup.
3. Ejner Mourits Jakobsen, født 17/9 1916 i Karup. Konf. 13/4 1930 i Karup.
4. Elly Jakobsen, født 16/1 1919 i Karup. Konf. 2/10 1932 i Karup. Død 17/1 1986 i Sundby,
København.
ad 2. Anna Kathrine Jakobsen. Gift 5/3 1935 i Karup med ungkarl, arbejdsmand af Skelhøje by,
Dollerup sogn, Alfred Nielsen Steenberg, født i Brorstrup by, Års herred 6/11 1909. Søn af
arbmd. Anders Peder Nielsen Steenberg og hustru Gertrud Marie Sørensen af Skelhøje.
Ved brylluppet var Anna Kathrine Jakobsen damefrisør i Karup.
ad 4. Elly Jakobsen. Gift 12/11 1938 i Karup med ungkarl, arbejdsmand af København Ejvind
Sigvard Anton Jensen, født i Allinge-Sandvig på Bornholm 12/9 1913. Søn af arbmd. Anders
Otto Henrik Jensen og hustru Agnes Karen Nielsen.
Ved brylluppet var Elly Jakobsen husassistent i Karup.
Elly Jakobsen udtrådte af folkekirken 30/1 1984.

Folketælling 1916. Karup mark.
Jakob Jakobsen 4/7 1882 gift
Marie Jakobsen 6/8 1890 gift
Harald Jakobsen 3/3 1912
Anne Jakobsen 2/12 1913
Kirsten Larsen 13/8 1901
Folketælling 1921. Karup mark.
Jakob Jakobsen
Marie Jakobsen
Harald Godtfred Christen Jakobsen
Ane Kathrine Jakobsen
Ejnar Mourits Jakobsen
Elly Jakobsen

husfader, landbrug
husmoder
dreng
pige
pige
gift 4/6 1883
gift 6/8 1890
3/3 1912
2/12 1914
17/9 1916
16/1 1919

husfader, landbrug
husmoder
søn
datter
søn
datter

Folketælling 1925. Karup mark.
Alle børnene boede stadig hjemme på gården.
Folketælling 1930. Karup mark. Skovbakken.
Jakob Jakobsen 4/6 1883 født i Karup husfader, landmand
Marie Jakobsen 6/8 1890 født i Brande husmoder
Ejner Jakobsen 17/9 1916 født i Karup barn, tjenestekarl
Elly Jakobsen
16/1 1919 født i Karup barn, ung pige
Der er flere fejl vedr. fødselsdatoer i folketællingerne.

Ellen Øhl 1945 - 1947
Ellen Øhl købte ejendommen, Skovbakken, i 1945 og betalte 30.000 kr. i købssum. Hun boede på
det tidspunkt Gl. Mosevej 359 i Bagsværd, og hvorfor hun købte en ejendom i Karup er uvist. Hun
blev på Sjælland og ansatte en bestyrer, Alfred Hansen, der bosatte sig på gården.
To år senere solgte Ellen Øhl ejendommen til fabrikant Hans Christensen, Kingosgade 6,
København. Købesummen var nu 42.000 kr.
Ellen Øhl forpligtede køberen til efter udstykning af matr.nr. 10q at tilskøde sælgerens søn, Ib Øhl,
ca. 1 tønde land beliggende i den nord-vestlige del af dette matr.nr. mellem vejen og grusgraven.
På salgstidspunktet var besætningen på 5 malkekøer, 2 kalve, 2 heste, 1 plag, 2 pattegrise, 70 høns,
ca. 200 hønniker (høner, der er begyndt at lægge æg), 4 gæs og 9 kalkuner.
På skødet blev der også oplyst, at den 17/5 1943 var der blevet tinglyst en fredning af en gravhøj på
matr.nr. 9d.
Der blev oprettet et skøde til Ib Øhl på 10ai, tinglæst 24/4 1948. Det var et lille stykke jord på ca. 1
td. lan. Han blev født den 12. november 1926 på Frederiksberg. Blev senere forretningsfører i
Hamborg og direktør i Herning-Hallerne. I 1974 modtog han Erhvervsrådets initiativpris.

Hans Christensen 1947 - 1956
Hans Christensen havde ejendommen i 9 år; men det er ikke lykkedes os at finde noget om ham.

Harald Dalgaard 1956-

Ovenstående er taget fra:
Danske gårde i tekst og billeder. Viborg amt. Bind 2.
Fjends – Karup – Skive og Spøttrup kommuner.
Samlet og udgivet af Forlaget Danske Landbrug. 1988.

