
Filippavej 19 (Hundstrup gl. sogn) 

Foto/tekst (HJ og IR) 

Type ejendom/navn: Nedlagt landbrug 

Matr. Nr. 29a  

Ejerlav: Hundstrup by 

(11 alm. vurd. 1956 – ha 2,5/ ejendomsværdi kr.23,000) 

 

 

Ejendommen med de 2 skorstene 

Foto 1955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filippavej 19 

Historiske oplysninger 

 

Ejendommen kan føres tilbage til d.10.02.1802. (måske tidligere) - beboer var Rasmus Rasmussen, han står 
opført som husmand. Også dette hus var en fæsteejendom, under Flintholm. Efter Rasmus Rasmussens død 
fortsætter hans enke muligvis fæstet. 

Næste fæster var Niels Rasmussen Hytteballe, han flytter ind den 12.11.1802 

Næste fæster var hans søn, Rasmus Clausen, han bor i huset fra 1834Næste fæster var Claus Pedersen (en 
søn) han bor i huset til den 11.12.1866Claus Pedersen med flere får skøde på ejendommen den 13.02.1871. 

Næste ejer var Jens Christian Rasmussen, han flytter ind med et arveudlæg den 11.02.1903. 

Ejendommen er muligvis nu frikøbt af fæste. 

Næste ejer var Christian Brun Jensen, han overtager huset den 09.09.1913, med skøde. 

Næste ejer var Johannes Jensen, han flytter ind den 24.01.1919, med skøde 

Næste ejer af ejendommen var Andreas Madsen, Pilegård, han overtager huset med skøde den 04.01.1921. 
Andreas Madsen udstykker og sælger byggegrunde fra jorden, både i 1921 og 1922, derfor sker der en 
ændring i matrikel nu til 37-29g og 37-29h. 

Næste ejer var Hans Peder Jensen, han får skøde på ejendommen den 23.06.1925. 

Næste ejer var Hans Laurits Hansen, han får skøde på ejendommen den 18.06.1930. 

Næste ejer var Ejnar Hansen, han står anført som vognmand, og bor i huset til 07.05.1936. 

Næste ejer var Hans Madsen Rasmussen, han får skøde på ejendommen den 26.01.1940. 

Næste ejer var Max C. Rasmus Rasmussen, han overtager ejendommen den 20.04.1940 med skøde 
sammen med sin kone Anna. Max driver der lille landbrug gennem mange år medens hans kone Anna er 
hjemmegående, dog påtager Anna sig arbejdsopgaver i byen, hvor hun bl.a. tænder op kakkelovnene i 
Hundstrup store skole inden eleverne møder ind efterår og vinter. Hun har også rengøring i skolen og 
serverer til private familiefester i sognet, ligeledes er Anna aktiv i de lokale foreninger i byen. - Anna er også 
en hjælpende hånd på Stenstrup kro ved serveringer m.m. Hertil transporteredes Anna af Max i deres bil. 

Huset er nu gået i arv til et barnebarn til Anna og Max Rasmussen 

Max havde to brødre der også boede i Hundstrup, - Helge boede i en ejendom på Sibirien, den anden 
broder Laurits handlede med kreaturer, og havde vognmandsforretning fra adresse i Hundstrup by. 

 


