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Holmhus 
 

 Historiske oplysninger:  
 

På grunden, lå tidligere et stråtækt bindingsværkshus, som blev nedrevet i sidste halvdel af 
1930erne. Dette hus blev nedrevet af Herman Hansen og dele af det genopført på Åbyvej nr. 10. 
Herman var i en årrække, ringer og graver ved Hundstrup kirke. 
   
På denne matrikel har der åbenbart ligget 2 ejendomme. 
År 1792 er der offentlig auktion over fæste på 2 ejendomme/huse. (Fæsteejendomme til 
herregården Flintholm) 
 
Det ene hus er fæstet af træskomand Hans Rasmussen - Det andet hus er fæstet af Jeppe Krog. 
 
Ved denne auktion over de to fæstehuse byder Jørgen Philipsen ind og overtager fæstet for 
højeste bud for begge huse, 88 Rigsdaler 
 
Jeppe Krog overtager fæstet for det ene hus, for 44 Rigsdaler. Huset er en længe på 10 fag til stue, 
korn og kohus. - Fæstet er til Johan Lange, Rødkilde og Flintholm. 
 
Efter Jørgen Philipsens død bliver enken boende på aftægt. Deres søn Hans Jørgensen overtager 
fæstet 13 oktober 1849 og har det til år 1909 
 
I 1914 får købmand N.P. Nielsen skøde på huset og det er dermed frikøbt af fæstet 
N.P. Nielsen er i 1907 viet i Stenstrup kirke til Karen Kirstine Holm  
 
Deres børn: Hans Gerhard Nielsen, født 24/9 1907 og Inger Rigmor Nielsen, født 6/3 1911. 
Denne købmand, bygger i 1914 en ny købmandsforretning på en del af grunden, og den får  
Matrikel nr. 37b (I dag Filippavej 53) 
Købmand Niels Peder Nielsen dør 18/10 1930, hvorefter enken driver forretningen videre. 
 
Enken, Karen Kirstine Nielsen født Holm, bliver d. 30/7 1932 viet til skomagermester Peder 
Christian Vilhelm Pedersen, Hundstrup. De driver købmandshandelen til år 1939, hvor datteren 
Inger Rigmor Nielsen og svigersønnen Aage Herman Pedersen overtager butikken. 
 
Sidst 1930erne flytter Karen Kirstine Nielsen f. Holm og P.C.W. Pedersen ind i ”Holmhus” 
 
”Holmhus” er bygget sidst 1930ern af tidligere købmand Hans Hansen Holm og hans kone  
Bodil Kirstine Nielsen. Bodil og Hans var forældre til Karen Kirstine Nielsen, Født Holm. 
 
 
 
 


