
 

  

Matr. Nr. 34 
Vinkel By og Sogn 

Lene Toft 

 

Ejendomshistorie 



Ejendomshistorie 

1 
 

 

Ejere af Matr. Nr. 34. 

1845 - 1855 Jens Pedersen Rode 

1855 - 1871 Mads Sørensen 

1871 - 1879 Nikoline Christensen (Enken) 

1879 - 1879 Anders Nielsen (Svigersøn) 

1879 - 1888 Ane Marie Madsen (Enken) 

1888 - 1939 Laurits Nielsen Lærke (Svigersøn) 

1939 -  Søren Magnus Pedersen 

 

Fra 1845 til 1855 ejede Jens Pedersen Rode Matr. Nr. 34. I alle 10 år, var huset udlejet til væver 

Niels Andersen. 

 

I 1879 brændte huset, på Matr. Nr. 34. 

Om branden og Nikoline Christensens død den 3. juli 1879, berettes således: 

Om hendes død, der fremkaldtes ved en forbrydelse, skal her meddeles: Det var natten mellem 

2. og 3. juli 1879, at beboerne i Vinkel vækkedes ved brandalarm. Kirkeklokken klemtede. Det 

var enkens hus, der brændte, og da folk ilede til, stod huset i lys lue, men enken var intet steds at 

finde. Først kl. 8 om morgenen fandtes hendes forkullede lig mellem ruinerne i et lille rum ved 

siden af køkkenet, hvor hun ikke kunne antages at have søgt natteleje, og såvidt man kunne 

skønne, havde hun været påklædt. Skønt den gamle ingen uvenner havde, bredte uhyggelige 

rygter om ildspåsættelse sig i befolkningen, og snart lykkedes det politiet i Viborg at pågribe en 

kvindeklædt person, som udgav sig for malkepige på Hald, men som viste sig at være en fra 

arresten i Viborg undvegen fange, Jens Jensen (Frost), og de kvindeklæder, han var i besiddelse 

af, viste sig at have tilhørt enken. Han bekendte da også at han havde forøvet tyveri i enkens 

hus, og da han blev overrasket af hende, havde han, for at dæmpe hendes skrig, stoppet et 

klæde i hendes mund og gjort dette så grundigt, at hun kvaltes. Han havde derpå bemægtiget 

sig hendes klæder m.v. og efter at have opholdt sig i huset til midnat, stukket ild på samme og 

fjernet sig med byttet. Som ovenfor nævnt, blev han dog snart grebet, undveg på ny arresten, 

blev atter pågrebet i Vejrumbro kro af nogle karle fra Vejrum og idømt tugthusstraf i en længere 

årrække. 

Huset blev ikke genopført, men svigersønnen, Anders Nielsen, ejer af Matr. Nr. 30. overtog 

ejendommen som eneste arving, og jordene er siden dreven sammen. (1) 
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I juli 1918 købte Laurits Nielsen Lærke Matr. Nr. 33, efter at bygningerne på hans ejendom, på 

Matr. Nr. 30 var brændt. Jordene blev slået sammen og herefter hørte Matr. Nr. 30 og 34 under 

Matr. Nr. 33. 

I dag er Matr. Nr. 30 og 34 slået sammen og har Matr. Nr. 33f. Den hører under Matr. Nr. 27a, 

Horsdalvej 32, som ejes af Thomas Østergaard. 
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Historiske kort 1815 - 1864 
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Kilder 

 

1) Historiske og genealogiske optegnelser fra Randrup Gods, specielt Vinkel sogn af 

Brødrene Andersen     s. 251 - 253 

2)  


