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Vedr. Slægtsforskning

Vedr. gården i Kalkerup (matr. nr. 6b) Holmegårdsvej 4 og senere bopæle.
Af Brandforsikringsoptegnelserne for Fensmark i år 1813-1857 opslag 41 (Albert Hansen) og 18581893 (Rasmus Albrechtsen overtager efter Albert Hansen) opslag 109, kan følgende udledes:
Gårdens oprindelige 4 længer er opført i 1844, sandsynligvis af Albert Hansen, 32 år gammel. (Før
dette årstal er det en 3-længet gård).
Bygningerne er som følger:
a)
b)
c)
d)

Stuehus på 8 ”album” = 459,2 m2, mod Syd
Lo og lade på 9 ”album” = 516,6 m2, mod Vest
Lade på 10 ”album” = 574,0 m2, mod Nord
Staklade på 10 ”album” = 574,0 m2, mod Øst

Rasmus overtager gården d. 19. juni 1871 og han bygger et tilbygning som aftægtshus januar 1875
på 3 album (172,2 m2).
Den ¾ 1880 renoverer han stuehuset (muligvis tagbygning).
Den ¾ 1883 renoveres bygning d) til Lo og stald på 12 album = 688,8 m2.
Albert Hansen (tipoldefar) dør 90 år gammel i 1896.
Rasmus Albrechtsen (oldefar) er født i 1840 og død i 1915.
I 1834 står tipoldefar som parcellist i folketællingen og ejer dermed ikke gården på matr. nr. 6b
endnu.
I folketællingen i 1840 står han som ejer af den gamle gård, før nybygningerne i 1844. Han har
derfor overtaget gården mellem 1834 og 1840.
Han ejer gården i 1870, men ikke i 1880, hvilket sandsynliggør at Oldefar Rasmus Albrechtsen har
overtaget gården som antaget i 1871, hvor han bygger aftægtsboligen i 1875.
Rasmus har gården til d. 22. oktober 1910, hvor han på grund af helbredet flytter til et hus i
Kalkerup By på matr. nr. 2K, som har adressen Kalkerupvej 20, 4684 Holmegård.
Efterfølgende køber han huset på skolelodden matr. nr. 2i, som i dag har adressen Villavej 11,
4684 Holmegård. Her bor han sammen med Anne Margrethe og sønnen Alfred, som dør i 1913.
Rasmus dør d. 10/03/1915 og af folketællingen i 1916, kan det ses at Margrethe Albrechtsen
stadig bor i huset og at hun bor sammen med en slægtning på 16 år, ved navn Anna Hansen f.:
25/11-1900.
I året 1930 ejes gården af Peter Jensen og senere af dennes søn?

maj 2012
Vedr. gården i Kalkerup.doc

Side 1 af 1

