
Gammeljordvej nr. 1 – matr. nr. 5a,5k,5i,15c,15d,15e,25d,25e-Snevre By – ”Søndergaard” 

Niels Stephansen blev født 1713 og fik halvgården Søndergård i fæste under Odden på 3 tdr. 1. 

skp. 2 fdk. Og 1½ alb.  Han blev gift med Birgitte Pedersdatter Munck 10. nov. 1762, måske i 

andet ægteskab. Hun var født 1741/42 i Horne. Han døde 1782 på gården. 1764 fik de datteren 

Anne Nielsdatter, der blev gift med smedens søn Niels Johansen, og de fik Houbakgård i fæste. 

Birgitte giftede sig 2. gang samme år med Mads Pedersen, der overtog fæstet på Søndergård og 

hun døde 1818. 

1860 og 1885 nævnes Zacharias Andersen som ejer. Fra ca. 1906 er ejeren Anders J. Andersen 

Mølgaard, der havde gården indtil 1944, hvor hustruen døde, og han i stedet købte et hus i 

Bjergby (Vestermarken) I 1953 havde han 25 års jubilæum som sognefoged i Bjergby – han 

havde haft en række tillidshverv. Bl.a. var han i 2 perioder medlem af Bjergby – Mygdal 

Sogneraad, i bestyrelsen for Houbak Mejeri og formand for Snevre Transformatorforening. 

Ejendommen blev i 1944 købt af Jacobe Nørgaard fra ”Carlsminde” i Mygdal. Hendes sønner, 

Svend og Bastholm, var der de første år. 

I 1946 blev ejendommen så overtaget af Svend Nørgaard, der var gift med Inga, født Rokkjær, 

født i Snevre, der døde i 1972, kun 47 år gammel. 

I stedet købte Bastholm og Jacobe Nørgaard ”Den gamle købmandsgård” i Tornby, som 

Bastholm senere overtog og startede en maskinstation fra. 

Oberst Jørgen Weber var derefter ejer til begyndelsen af 70’erne, hvor ejeren blev havnekaptajn 

Erik Sondrup, hvorefter Hans Kristian Hansen ejede gården sammen med sin svigersøn Jørgen 

Rottbøll indtil 8/12 1980, hvor den blev overtaget af Jette og Henning Eltved, der har udvidet 

gårdens jordtilligende til 77 ha. 

 

Stuehuset er fra 1910 og restaureret i 1970. Udhusene er opført successivt.  

 


