Nygaard ca. 1950

Spørgeskema:
Vejnavn: Holstebrovej
Husnr: 85
Matr. Nr. Den Nordlige del, Vejrum 6 c
Ejer: Gunhild og Hugo Hviid
Evnt. gård/husnavn: Nygaard
Opførelsesår: 1876
Overtaget af nuværende ejer år: 1976
Tidligere ejere:
1876: Peder Chr. Christensen, kaldet Lørup
1882: Niels Kristian Madsen
1892: Chr. Pedersen Skovgaard.
1893: Niels Christensen, kaldet Toft
1911: Søren Chr. Christensen
1917: Marius Chr. Jensen
1918: Laurids Jacobsen

1919: Johan Peder Johannesen
1923: Jens Peder Jensen
1928: Alfred Jensen
1974: Johannes Bjerre
Ejendommens historie:
Nygaard er resultatet af en bodeling på gården Nr. Lørup i 1876. Lørup var dengang to gårde, Nr. og Sdr.
Lørup, og Nr. Lørup var den første af de to, der blev frikøbt af fæstet fra Ausumgaard af Christen Pedersen.
Ved hans død overtog den ene af sønnerne Nr. Lørup, mens den anden Peder Chr. Christensen overtog 25
tdr. land og byggede Nygaard nordvest for barndomshjemmet. To år senere blev han gift med Mette Maria
fra Naur. Hun var særdeles dygtig til at lave mad, og det var baggrunden for, at de i 1881 etablerede sig
med et gæstgiveri i Holstebro.
Den næste ejer af Nygaard, Niels Kristian Madsen, kom fra Naur og var ud af Bjerreslægten – altså en gren
af den familie, der også drev Brændgaard nord for Nygaard. Familiebåndene blev tættere, da Madsen i
1886 giftede sig med datteren Anne Marie Bjerre fra Brændgaard. De fik tre børn her på Nygaard, men
flyttede så til Nr. Lem ved Lemvig, hvor det blev til yderligere ni børn. Herefter vendte de tilbage til Vejrum
og købte gården Ting.
Ved salget i 1892 indgik Nygaard i en byttehandel med Christen Pedersen Skovgaard i Nr. Lem, som
åbenbart har bortforpagtet ejendommen til Niels Christensen, kaldet Niels Toft. Han kom fra ejendommen
Stentofthus, som dengang lå midtvejs mellem Brændgaard og Nygaard, og overtog gården efter 10
måneder som forpagter.
Omkring år 1900 udstykkede Niels Toft to husmandssteder fra Nygaard – nemlig Nygaardsmark og
Præstmark. Begge ejendomme hhv. Holstebrovej 81 og 83 blev nedrevet i 2010.
I årene omkring 1. verdenskrig bliver Nygaard handlet flere gange, men stabiliteten vender tilbage med
Jens Peder Jensens overtagelse i 1923. Han har et ønske om, at sønnen Alfred Jensen skal overtage gården
– og det gør han i 1928 og bliver frem til 1974, hvor han må på plejehjemmet i Hjerm.
Forinden havde han aftalt et salg til Johannes Bjerre på Brændgaard, så Bjerre kunne overtage de
tilbageværende 17 tdr. land og sælge bygningerne fra, og på den både kom Gunhild og jeg ind i billedet i
1976 – og hvilket billede?
Gunhilds far, Bernhard Pasgaard, kunne dengang fortælle, at Johannes Bjerre var hans halvfætter, og at
grunden til, at Gunhilds farfar i 1904 købte gården Sle i Ø. Hjerm var, at han forinden havde besøgt sin
moster, der dengang var kone på Brændgaard. Ved den lejlighed kom han til at synes så godt om egnen, at
han besluttede sig for at flytte fra gården Pasgaard i Hygum sogn ved Lemvig.
Og det var altså Gunhilds farfars kusine Anne Marie, der var kone her i disse bygninger fra 1886 til 1892 og
senere i Ting – så måske er det derfor, vi har følt os godt hjemme her gennem 35 år.
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