
Historisk aftentur til Futtrup 
fredag den 22. juni 1990 

af Elly Mardal, Burhøjgårdvej 2, 7760 Hurup 
 
Proprietærgården Futtrup nævnes første gang i 
1531. Ifølge matriklerne i 1664 og 1688 ejes 
gården af hhv. Jens Svendsen, Thisted og dennes 
søn, Peder Mads Jensen til Ulstrup. Futtrup 
bliver selvejergård i 1789. 
 

 
 

 
Beboere på Futtrup: 
Niels Nielsen (født 1606 - død 1658) og Else 
Nielsdatter (født 1610 - død 1658), sønnen Niels 
Nielsen (født 1631 - død 1679) og Ingeborg 
Lauritsdatter (født 1630 - død 1690), sønnen 
Niels Nielsen (født 1663 - død 1711) og Maren 
Madsdatter (født 1655 - død 1708), datteren 
Ingeborg Nielsdatter (født 1690) og Jens 
Christensen (født 1693 - død 1731), Jens 
Pejtersen (født 1700 - død 1765) og Anne 
Andersdatter Midholm (født 1707 - død 1773), 
sønnen Pejter Jensen (født 1736 - død 1798) og 
Anne Pedersdatter (født 1744 - død 1823), 
datteren Anna Catrine Peitersdatter (født 1790 - 
død 1838) og Niels Jensen (født 1781 - død 
1846), Carl Hansen og Laurenze Jørgensen 
boede på Futtrup i 4 år. Peder Severin 
Hjardemaal (født 1819 - død 1847) og Anne 
Margrete Ebbensgaard (født 1829), Preben Bille 
Dahl Fabricius (født 1820) og Anne Margrete 
Ebbbensgård (født 1829). 
 

Ejere i 1900-tallet: 
Christian Peter Christensen, 1904 - 1928 
Niels Gade, 1928 - 1934 
Peder Riis, 1934 - 1946 
Jens Krabbe og Søren Gade, 1946 - 1947 
Arnild Refsskou-Poulsen, 1947 - 1953 
Niels Ebbe Toft, 1953 - 1988 
Erik Toft, 1988 -  
 
Brandtaksationer 
i 1805, da gården ejes af Pejter Jensens enke: 
a) Stuehuset i syd er 18 fag lang og 12 alen dyb, 

med fyrre under- og -overtømmer, klinede 
vægge og stråtag, indrettet til 2 stuer, 5 
kamre, køkken og bryggers. Der er loft, døre 
og vinduer i stuer og kamre, 1 bilæggerovn. I 
bryggerset i indmuret kobberkeddel i grue på 
5/4 td., 1 do på 3/4 td. Skorsten og bageovn af 
brændt ler. Ansat til 550 rd. 

b) Det nordre hus er 28 fag lang og 13½ alen 
dyb, en tilbygning 18 fag og 9½ al., fyrre-
tømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til 
lo, lade og fæhus 450 rd. 

c) Det vestre hus er 14 fag lang og 7½ alen dyb, 
samme slags tømmer, vægge og tag. Indrettet 
til stald, fåresti og karlekammer 200 rd. 

d) Det østre hus er 5 fag lang og 7 alen dyb, 
samme slags tømmer, vægge og tag. Indrettet 
til vogn-og tørvehus 50 rd. 

I alt 1.250 rd. 
 
Ved taksationen i 1838 er et tørve- og vognhus 
bygget til s.ø.-enden af b), og et smedehus 
(fyrretræ, klinede vægge og stråtag) er opført i 
tilbørlig afstand sø. for gården. - i 1842 nævnes 
en lade, 7 fag lang, 18¾ al. bred. I 1852 nævnes 
en tilbygning til a) på 16 fag, 9½ alen, med 
grundmur og loft, indrettet til bryggers med 
bageovn, skorsten over loftet, vognport, 
tørveplads og vognremise. 
Bygningsværdi i 852: 6800 rd. 
 
Futtrup Teglværk 
er antagelig bygget i 1842. Ved taksationen dette 
år hedder ejeren Hansen, og bygningerne 
beskrives således: 
Teglovnen med udskud rundt er 29 alen lang og 
24 alen bred. Ovnen er af ren sten, 2 alen tyk, 



 
 
 

 
 
forsynet med træramme sammenskruet med jern. 
Udskuddet er grundmuret med fyrre overtømmer 
belagt med tegl. I ovnen kan der brændes sten af 
ordinær mål, 40.000 stk. - 
Vurderingssum: 1250 rd. 
 

I 1852, da Fabricius for nylig har købt 
teglværket af Hjardemaal, lyder vurderingen 
således: 
a) Teglværket betydelig forbedret med 

riste og øvrige inventar 1700 rd. 
b) En tørrelade, betydelig forbedret 300 rd. 
c) En tørrelade i øst og nord for a), 15 

fag, 30 alen lang, 20 alen bred, ingen 
mur, teglhængt, indrettet til tørring 850 rd. 

d) En do. øst for c), 21 fag, 42 alen lang, 
13 alen bred, ingen mur, teglhængt, 
tørrelade 550 rd. 
I alt 3.400 rd. 

 
Ved en vurdering i 1856 har Fabricius udbygget 
teglværket med: 
e) En teglovn sø for a), 20 fag lang og 35 alen 
dyb, med bræddevægge, fyrre-tømmer, tegltag 
og 76 alen ringmur. Heri kan brændes 120.000 
sten. Vurderingssummen er dermed øget med 
4000 rd. til i alt 7400 rd. 
Allerede i 1857 har Fabricius igen udvidet, og en 
ny taksation lyder: 
a) Teglovnen uforandret 1700 rd. 
b) Tørrelade 300 rd. 
c) Tørrelade, nu nedrevet 
d) Tørrelade 500 rd. 
e) Teglovn sø for a) 3000 rd. 
f) Tørrelade vest for e), 21 fag, 14 alen 



bred med tegltag 1000 rd. 
g) Tørrelade vest for a), 19 fag, 19 ½ 

alen bred, til tørring af teglsten og 
drænrør 1800 rd. 

h) Et 8-kantet hus, 14 alen i diameter, 
fyrre- over og undertømmer, 
bræddevægge og stråtag. Indrettet til 
tilberedning af ler til tagsten og 
drænrør 200 rd. 

I de to første udgaver af Trap, Danmark (1859 
og 1875) står der: Avlsgården Futtrup, 8 tdr. 
hartkorn, med betydeligt teglværk. 
I 1901-udgaven er teglværket ikke nævnt. Det 
menes nedlagt ca. 1900. 
Af Futtrups oprindelige bygninger er kun 
smedehuset fra 1838 bevaret. Det er nu indrettet 
til sommerbolig. En anden sommerbolig nord for 
antagelig en del af det bryggers, tørvehus og 
vognremisse, der blev bygget til stuehuset i 
1856. 
 
Kilde: Sydthy Årbog 1990, side 30-32. 


