Historisk aftentur til ”Bubbel”
tirsdag, den 20. juni 1989

Gården lå før den store brand i 1888 længere
mod syd, ved vejen mellem Ettrup og Vestervig.
Daværende ejer, Søren Chr. Sejersen, lod det
nuværende Bubbel opføre i 1889 - altså for 100
år siden.
For de, der har slægtsbånd, der knytter sig til
gårdens ældste historie, kan det måske være
interessant at læse uddrag af brandtaksationer
med beskrivelser af det gamle Bubbels
bygninger.
Fra en brandtaksation i 1804: ”En
indkørselsport er nedrevet i den østre længe, der
oprindeligt var på 25 fag. Herefter er østre længe
delt i 2 længer, 10 alen dybe. I disse længer er
der indrettet karlekammer og hestestald,
gæstestald og ko- og studestald. Norden for
stuehuset er opført et nyt hus på 13 fag og 9
alens dybde. Huset er med fyr under- og
overtømmer, har stråtag og klinede vægge
beklædt med fjæl. Der er i huset indrettet
vognremise, tørvehus og stald til småkreaturer.
Gården vurderes til 5.000 rd.”.
I 1811 - to år før statsbankerotten - er
vurderingen steget til 19.000 rd. - næsten en 4dobling.
Fra 1857 vurderingen af gårdens 8 bygninger:

A) Stuehuset uforandret ansat til 4.000 rd.
B) Vestre hus 800 rd.
C) Østre hus 1.000 rd.
D) Søndre hus er nybygget, 32 fag, 90 alen lang,
8 alen høj, bygget med egebindingsværk,
fyrreovertømmer, stråtag, 2 dobbelte og 2
enkelte glatte døre, ingen loft, indrettet til lade 4.500 rd.
E) Hus ved vestre ende af foregående 600 rd.
F) Smedien 300 rd.
G) Hus nord for stuehuset 400 rd.
H) Hus øst for smedien 1.000 rd.
Til nærmeste nabobygning 500 alen. Af
brandredskaber 2 stiger og 2 brandhager. I alt
vurderet til 12.600 rd.
Oplysninger om Bubbel efter Trap: Danmark.
1. udg. 1859: Avlsgården Bobbel, 16 tdr. htk. og
297 tdr. land.
2. udg. 1875: Avlsgården Bubbel, 16 1/8 tdr. htk.,
223 tdr. land ager, 50 tdr. land eng, 27 tdr. land
hede.
3. udg. 1901: Gården Bubbel, 16¼ tdr. htk., 305
½ tdr. land, hvoraf 5 eng, resten ager.
4. udg. 1924: Gården Bubbel (1612 Bubbell),
16,2 tdr. htk., ejdsk. 200 (tus.), jordværdi 133,

ca. 172 ha., deraf ager 160, eng 3.
5. udg. 1961: Bubel, 9½ td. htk. m. gods (25 tdr.)
blev på auktion 1788 solgt for 5.100 rd. fra
Vestervig stamhus til Peder Severin Hjardemaal
(d.1828), hvis søn, Ole Adolph Brorson
Hjardemaal skødede den med konge- og
kirketiende for 12.000 rd. til sin søn Peder
Teglbrænder Hjardemaal. Hans søn, C. C.
Hjardemaal solgte den for 108.000 kr. til Søren
Chr. Sejersen. Efter dennes død ejedes den af
enken, indtil svigersønnen C. C. Vendelboe
overtog den. Han har frasolgt ca. 100 ha. til 13
husmandsbrug.

Beboere på matr, 1, Bubbel:
1688-1710: Chr. Sørensen.
1731-1766: Jens Therkildsen.
1766-1788: Illum og dennes enke.
Ejere af Bubbel:
1788-1826: Peder Severin Hjardemaal.
1826-1844: Ole Adolph Brorson Hjardemaal.
1844-1881: Peder Teglbrænder Hjardemaal.
1881-1916: Søren Christen Sejersen.
1916-1926: Kristiane Sejersen.
1926-1962: Mary og Chr. C. Vendelboe.
1962
: Kirstine (Stinne) og Erik S.
Vendelboe.
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