Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne.
Af Poul Rosenbeck
Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den
største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den blev omkring 1885-1890 flyttet
uden for byen, (Borregård, beliggende Mosegårdsvej 2), og al jorden på nær 5 tdr. land
skilt fra.
Laurs Nielsen Nørgård der også kaldtes Lars Nielsen Nørgård er født 1797 i Skivum sogn,
død den 2. december 1861 og begravet 11. december 1861. Han blev gift den 6. juni 1835
i Vognsild kirke med Maren Cathrine Jensdatter. Forlovere ved brylluppet var gårdmanden
Morten Nielsen af Skivum og ungkarl Sigvard Jensen af Morum.
Maren Cathrine Jensdatter er født 1810 død den 10. april 1886 i Skivum. Det oplyses at
hun var aftægtskone hos datteren Ane Larsen Nørgård.
Lars Nielsen Nørgård blev uddannet ved landbruget og overtog den 24. maj 1828 faderens
gård i Skivum. Skødet der er indført i Års-Slet herreders skøde-og panteprotokol 18041858, fol.22 lyder således:
Underskrevne Niels Jensen Nørgård, selvejergårdmand i Skivum, tilstår at have solgt og
overdraget, ligesom jeg nu herved skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine øvrige
arvinger til min søn Lars Nielsen Nørgård min ejede og iboende i Skivum sogn og bye,
Års herred, Ålborg amt, som med påstående brandforsikrede bygninger og tilliggende
ejendomme af ager og eng, hede, kjær og krat, stående for hartkorn jordskyld 4 tdr. 1 skp
og 2 fjdk.2 1/24,alb. Hvoraf de 2 fjdk.2 1/24,alb er af Kyø hovedgårds takst med ald
sammes avling samt besætning, avlsredskaber, ind og udbo, således som samme ved
kjøberens tiltrædelse den 1. januar 1829 forefindes, item, ligeledes kirkekorn og
kvægtiende af gårdens avl og tillæg.
Som købesum herfor skal kjøberen Lars Nielsen Nørgård overtage og tilsvare følgende
min bortskyldige gæld til Morten Andersen i Sønderlund efter panteobligation 100 rbdlr
sedler uden pant og til Niels Andersen i Veggergård 200 rbdlr sedler uden pant, tilsammen
300 rbdlr sedler, siger trehundrede rigsbankdaler sedler – nu i sølv 274 rbd.1 mk. 11
skilling, hvoraf kjøberen ligeledes tilsvarer forfaldne og påløbne renter, ligeledes skal
kjøberen opfylde den der hos følgende under 23de dm, med ham oprettede på anordnet
stemplet papir – skrevne aftægtskontrakt på disse vilkår – hvilke kjøberen har sikret,
skjøder og hjemler jeg ham alt foranførte til hans fuldkomne ejendom for tiltrædelsen og
det med lige herligheder og rettigheder, som jeg efter skjøder af 18. juni 1798 – 19. juni
1798 – 13. juni 1807 og 11. december 1807 selvsamme har ejet og besiddet, fri for hver
mands tiltale. Dette bekræfter jeg ved hånd og segl i overværelse af to undertegnede
vitterlighedsvidner.
Skivum den 24. maj 1828 Niels Jensen Nørgård
Christen Pallesen og Christen Christensen
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Lars Nielsen Nørgård og hustruen Maren Cathrine Jensdatter havde ved folketællingen
1840 to hjemmeboende børn, Niels og Jens. Desuden boede den 80 årige Inger Larsdatter
som aftægtskone i gården. Der var også to tjenestefolk. 1850 havde mandens moder Inger
Larsdatter stadig ophold på gården. 1855 opgives følgende børn: Niels – Jens – Inger
Marie – Mariane og Ane.
Ane Larsdatter Nørgård født den 2. februar 1854 og død den 26. januar 1909, var gift med
snedker Kristen Nielsen, der var født den 4. marts 1852 og begravet den 11. august 1928.
Han var søn af gårdejer Niels Jensen i Suldrup. Børnene Jensine Kristina og Niels Nørgård
Nielsen overtog gården efter forældrene.
Jensine Kristine Nørgård Nielsen født 1. marts 1895 død 13. september 1959 og gift med
maler Johannes Woidemann født 16. november 1885 i Skanderborg og begravet den 25.
juni 1956.
Niels Nørgård Nielsen blev født den 21. marts 1891 død den 23. juni 1971. Niels kaldet
”krølle” Nørgård, flyttede fra barndomshjemmet da søsteren Jensine Kristine blev gift.
Han byggede sig et hus på et stykke hedejord, hvor der i dag er en lille plantage på
Mosbækvej. Plantagen kaldes vistnok også ”Krølleskoven”.

Niels Nørgård Nielsen foran sit betonhus i ”krølleskoven” på Mosbækvejen.
Mit hus er af beton, og jeg har selv bygget det, så det holder i hvert fald til mig også. Jo,
jeg er skam tilfreds med mit liv, selvom en tragedie har ramt mig. Huset er for længst
faldet sammen og der findes kun nogle få murbrokker på stedet. ”Krølleskoven ligger på
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Mosbækvejen mellem Skivum og Mosbæk. Det er det lille stykke skov der strækker sig på
begge sider af vejen lige før Sønderhedevejen.

Nogle billeder fra før man begyndte at modernisere ejendommen.

Set fra øst.

Set fra syd.
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Set fra syd. Her har ejendommen dog fået den første modernisering eller udvidelse.
Det fortælles at maler Woidemann var ivrig amatørfotograf. Han fotograferede meget og
fremkaldte vist nok selv billederne. På de gamle tagspær ses tydeligt at det er en senere
tilbygning. Woidemann brugte sikkert udvidelsen til atelier og malerværksted. Han har
sikkert også selv taget nogle af de gamle billeder der er vist i dette dokument.

Bryllupsbillede fra Mosbækvej 29
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Forrest fra venstre ses Niels Nørgård Nielsen (Krølle) dernæst faderen snedker og
enkemand Kr Nielsen ved siden af datteren Maren Kathrine (Trine), der blev gift med Jens
Jensen, herefter brudens 3 søstre, Else Marie og Jensine Kristine (senere gift Woidemann)
og sidst Ane Kirstine Nørgård Nielsen.
Bagerst fra venstre ses Maren Dusine Lange – Møllerens hustru Ane Bengtsen – Jens
Lassens datter ? – Signe fra Vester Skivumvej – Elsine Thomine Jensen fra Østergården
står bag ved sin mor Else Marie Jensen fra Østergården – Kristine Andersen (skum stine)
bagved ses Jens Lassen fra Vester Skivumvej – Kirstine Mouritsen foran hendes mand
Lars Mouritsen – Marie Ejstrup (købmand) bagved ses Laust Andersen der er gift med
(skum Stine) – Niels Lange fra kroen og bagved Jens Jensen fra Østergården. Herefter ses
Jens Jonasen der er gift med Ane Kirstine Nørgård Nielsen og Kr Poulsen der er gift med
Else Marie Nørgård Nielsen.

Snedker Kresten Nielsen siddende og bagerst fra venstre ses datteren Ane Kirstine med sit
barn ved siden af hendes mand Jens Jonasen. I midten bagved ses Niels Nørgård Nielsen
og hans søstre Else og Jensine.
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Luftfoto taget omkring 1955-60.
Nogle historier fra tidligere tider.
Det fortælles at Jensine (malersine) gik ned til brugsens affaldstønde for at se om der var
en godbid til middagsbordet eller lidt fiskeaffald til katten, der ellers var god til at fange
mus. Men for at den ikke skulle blive for tyk havde Jensine taget musene og gemt nogle
stykker i køleskabet, hvor de senere blev fundet efter en oprydning.
Der fortælles også om en fiskehandler, Kræn Ågård, der kørte rundt med sin trillebør og
solgte fisk ved dørene. Han væddede en dag med nogle Skivum borgere om at han turde
sluge en skrubtudse. Han skulle have en flaske brændevin hvis han turde. Som sagt så
gjort, han bed hovedet af tudsen og slugte dette. Derefter slugte han resten i en mundfuld
og vandt dermed en hel flaske brændevin. Efter den tid hed han aldrig andet end tudsen.
Huset i nyere tid.
Huset overtages efter Verner Christensen af mig og min hustru Anita i 1972. Vi kom fra
Bælum, hvor jeg havde en radio & TV forretning. Da jeg skulle til at udvide forretningen
med service af AP radiotelefoner over hele Himmerland og jeg tillige var distrikts
elektronikmekaniker ved hjemmeværnsdistrikt Himmerland, skulle vi have noget der lå i
nærheden af Aars. Valget faldt på ejendommen Mosbækvej 29. Den var, fandt vi senere ud
af, på vej på tvangsauktion.
Da vi begyndte at flytte ind i marts måned og slog vores villatelt op på græsplænen blev
der pludselig en hel del gående trafik oppe på vejen. Hvad mon folk tænkte? Var vi af
samme slags som Verner Christensen. Da vi begyndte at handle i brugsen var der ikke
noget med en kontrabog, som alle andre i byen havde. Det var kontant betaling, da man
havde dårlig erfaring med de tidligere beboere på ejendommen.
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Verner Christensen kunne ikke rigtig styre økonomien og havde lånt penge til at
modernisere ejendommen for. Han brugte pengene til at dække huller i økonomien med og
lavede meget fusk når han lavede nogle forbedringer. Jeg husker tydeligt da vi skulle
udskifte nogle vinduer i loftsværelserne.
For at få lånet godkendt, skulle kommunens folk fra teknisk forvaltning godkende
forbedringen. Verner var snu, så han beklædte væggene men glemte at komme rockwool
ind mellem beklædning og mur. For at narre kommunens folk købte han et par pakker
rockwool og beklædte lige omkring vinduerne. Sådan var det over hele huset og vi
opdagede senere da vi renoverede badeværelset at væggene ikke havde nogen isolering
mellem vægbeklædning og ydervæg. Så forstod vi pludselig bedre, hvorfor der altid var så
koldt på badeværelset.

Vi havde også undret os over hvorfor gulvet gyngede meget når vi gik på det. Da vi
begyndte at bryde gulvet op opdagede vi at der havde været kælder nedenunder det rum
hvor der nu var badeværelse. For at komme nemt over det havde Verner fyldt dette
kælderrum op med murbrokker og til sidst afsluttet med et lag sand. Varmerørene til
gulvvarmen var så lagt direkte i dette sand uden nogen som helst isolering nedenunder.
Det siger så sig selv, at når der var varme på gulvet blev det fugtige sand efterhånden tørt
og dryssede ned mellem hulrummene der var imellem murbrokkerne. Der opstod så med
tiden et tomrum på omkring 10 cm. Gulvet var altså svævende og blev kun holdt oppe af
gulvvarmerørene der var af jern. Derfor fjedrede gulvet flere cm op og ned, når vi gik på
det.
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