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Christen Knudsen, der stammede fra Sønderskov på Venø, 
må være kommet til Thyholm midt i 1700rne. Han har haft 
adskillige gårde i Søndbjerg og Odby sogne samt enkelte i 
Sydthy. 

1755 ejede han to ejendomme i Serup, hver på ½ td. 
hartkorn, og to huse i Søndbjerg. Ved auktioner efter 
provst Christen Hees datter, Anne Mariche Hee, købte han 
en gård i Balle, hartkorn 2-3-3-1 og den halve Dalgård, 
htk. 2-4-3-1½ for 298 rdl., og 1756 desuden Peder Nielsen 
påboende gård i Serup, htk. 5-2-0-0, for 50 rdl. pr. td. 
hartkorn. Den var oprindelig en halvgård, som den store 
jorddrot, provst Peder Nielsen Hvidberg ejede, men ved 
skiftet efter ham købte provst Hee den. 

1767 solgte Christen Knudsen Østergård i Serup, htk. 
5-2-2-0, til sin søn Christen Christensen fra Venø. En 
anden søn, Knud Christensen, boede da på gården, men 
Christen Knudsen boede der også 1769, da han købte 
Nørre Råkjær af Christen Nielsen Ørsnæs på 
Helligkildegård, som havde købt den af Chr. J. Staunstrup 
1762 sammen med en tilhørende mølle. 1776 solgte  

Christen Knudsen gården til fæsteren, Povl Christensen 
Råkjær, og møllen med to agre til Mads Pedersen Møller 
fra Flynder sogn. 

En tid havde han også Koregård i Søndbjerg, der da var 
på over 5 td. hartkorn og havde to fæstere. 

Vestergård i Søndbjerg hørte oprindelig sammen med 
Ålkjær, der igen var delt i to halvgårde. 1772 var Christen 
Knudsen ejer af begge halvdele. Da fæstede han gården til 
Christen Ollesen af Dover på de betingelser, at han skulle 
være som en fader for afdøde Jesper Ollesens børn, føde 
og klæde dem, til de var 18 år, og give de to piger en 
skikkelig trolovelse og bryllup, når det behøvedes. Han 
skulle svare 6 rdl. 1 mk. i landgilde og holde gårdens 
bygninger i forsvarlig stand. 

Christen Knudsen var altså ikke en almindelig bonde, 
men en betydelig mand med mange ejendomme. Han 
havde da også sin egen fæsteprotokol og skifteprotokol 
som andre godsejere. 

 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1978, side 

130). 


