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Matrikel nummer 1g Hofmansfeld (nedrevet). 
Del af Rygbjergvej 39, Randbøl. 
 
 
Karl Teodor Stokholm, Frederikshåb skriver således i "Stokholms optegnelser" fra 22. januar 1943 
om en mindre ejendom som lå i Hofmansfeld i tiden 1864-1933 fra teksten Et stykke mod vest... 
 

 
 
Ejendommen blev udstykket fra matr. nr. 1c Hofmansfeld, idag beliggende Rygbjergvej 39 i daglig 
tale kaldet "59" ved skøde af 20. februar 1864 skyldsat til hartkorn 2 fjk. 3/4 alb. til Hans Schou 
Nielsen, Vandel. 
 
Hans Schou Nielsen var født 28/9 1828 i Sjest (Seest) sogn, søn af Niels Lauridsen og hustru 
Hedvig Olufsdatter. 
Ved folketællingen fra 1880 over Bindeballe var han gift med Ane Katrine Andersen 64 år, født i 
Hellevad sogn. De boede i et hus, men forsørgedes af fattighuset i Bindeballe. 
Forinden havde han i 1870 solgt ejendommen i Hofmansfeld til Morten Andersen. 
Hans Schou Nielsen er ikke at finde umiddelbart i udvandrerregistrerne. 
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Udsnit af generalstabskort fra 1869. Matrikelnummer 1g markeret med rød cirkel. 

 
 
1870 
Morten Andersen 
 
Morten Andersen var født 3/5 1843 i Hejnsvig sogn søn af husmand og daglejer Anders Jensen 
Lundgaard og hustru Kirsten Mortensdatter, Hejnsvig. 
Han var gift med Kirsten Jensen født 21/9 1848 på Fitting mark (Hofmanslyst) datter af husmand 
Jens Hansen, Fitting mark og hustru Else Marie Christensdatter. 
 
Ved skøde fra Lorens Iversen Henriksen til Morten Andersen 1/3 1879 læst 26/2 1886 overtog 
Morten Andersen matr. nr. 1c Hofmansfeld ("59"), således at han nu havde begge ejendomme med 
ca. 40 td. land i alt, som det fremgår af Stokholms optegnelser. 
 
 
 
 
Folketællingen af 1890 for Hofmansfeld ser således ud for Morten Andersens familie: 
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Morten Andersens hustru Kirsten Jensen døde 27/3 1904 kun 55 år. Hun blev begravet på Randbøl 
kirkegård. 
 
Folketællingen fra 1906 for Hofmansfeld matr. nr. 1c og 1g opremser beboerne således: 
Morten Andersen født 3/5 1843, enkemand, husfader 
Else Maria Andersen født 19/7 1879, ugift, husholderske 
Petra Kirstine Andersen født 21 /11 1903, ugift, barn. 
 
Morten Andersen blev således boende på ejendommen efter hustruens død. Nævnte Else Maria 
Andersen var ægteparrets ældste datter, mens Petra Kirstine Andersen var hendes datter. Datteren 
beskrives som "uægte" i kirkebogen for Randbøl kirke, men faderen til barnet nævnes ikke. 
Stærke forlydender vil vide, at Hans Poulsens søn på Lautrupgaard ved navn Jens Poulsen forsøgte 
at redde situationen ved hjælp af en havlvejs fremvist 500-kroners seddel, som var rigtigt mange 
penge dengang, men forgæves. Han så sig derfor nødsaget til at rejse udenlands og udvandrede til 
Amerika.  
Til gengæld giftede Else Marie Andersen sig i Randbøl kirke 1/12 1906 med ungkarl Jens Peter 
Jensen født 17/3 1883, søn af gårdmand Søren Jensen og hustru Maren Jensen, Amhedgaard, 
Christiansejegod (Frederikshåb). Jens Peter Jensen var flyttet til Randbøl sogn i 1903. 
Ægteparret fik to børn, nævnt i folketællingen af 1911: Herluf Jensen født 5/9 1908 og Søren Jensen 
født 21/3 1910. 
Nævnte Petra giftede sig mange år senere med Søren Lomholt, Daldover, boende på ejendommen 
matr. nr. 2b Daldover (Nedrevet hvor POL-lageret ligger). 
 
Morten Andersen solgte begge ejendomme til sin svigersøn Jens Peder Jensen ved skøde af 30/1 
lyst 8/2 1907. 
Morten Andersen døde 13/6 1910 65 år. Han ligger begravet på Randbøl kirkegård. 
 
De fortsatte ejere af matrikelnummer 1c Hofmansfeld "59" og dermed matrikelnummer 1g hører 
under historien om "59". 
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27/2 1930 blev de to ejendomme atter slået sammen matrikulært. Hvornår bygningerne til den lille 
ejendom på matr.nr. 1g Hofmansfeld blev revet ned vides ikke. I dag er der kun en inddiget firkant 
at se i skoven ved "59" og nogle få gamle løvtræer fra dengang. Se foto nedenfor fra marts 2015. 
 
 
 

 
 

Kort fra 1928-40. Ejendommen matr. nr. 1g Hofmansfeld lå i firkanten til venstre for punkt 248. 
"59" ses til højre for samme punkt.  

 
 
 
 
Kilder og henvisninger: 
Folketællinger og kirkebøger Arkivalier Online 
Randbøl sogns Lokalarkiv og Museumsforening 
Kort- og Matrikelstyrelsen Online 
Henning Juhl, Bindeballe. 
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