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Niels Christian Boddum.

Noter

  Niels Christian Boddum, f. Christensen, ert min bedstefar, som jeg allerede har skrevet en del om i heftet SLÆGTEN  med undertitlen "Min
bedstefar og os andre" i 1982, traf hhustruen Helene Margrethe i 1880 erne deroppe i Sinderup "Havreland", hvor forældrene dengang boede. 

  
  De nygifte etablerede sig i en lille landbrugejendom i Horsfelt i Bedsted/Grurup kommune sammen med Helenes forældre Mads Overgaard og
Mariane Larsdatter = 10 og 11.   (Lokaliteten i dag:  Thybovej nr. 7) -  En ejendom,som svigerforældrene allerede i 1882 var flyttet til..    Her
blev så Mads Peter født 1890 og samme år døde Helene, hvorfor  drengen Mads Peter er vokset op og opdraget hos sin far og bedsteforældrene,

  Krigsveteranen fra 48 - 50 Mads Christtwensen Overgaard døde allerede i 1899, hvorimod Mariane holdt ud til 1909, da drengen var 19 år gl.
Hende satte han stor pris på, men hun havde jo også fungeret som hans mor.

  Niels Christian, som jeg jo kun har oplevet som en ældre herre, talte altid meget om ejendomshandler.  Han havde altid rede på, hvem der
nylig havde handlet, og hvordan det økonomisk var forløbet.  Ja, han talte faktisk påfaldende meget om dette emne.  Jeg har senere fået den
tanke:  Jo, men han var jo da også i lige linie en efterkommer efterCHRISTEN KNUDSEN (136) En mand, der havde handlet fast ejendom i
større stil.

  Men Niels Christian fik også selv prøvet at handle og skifte bopæl nogle gange -med skftende økonomi, mener jeg, nå, men lad os se:

  4/8 1889  overtog de nygifte ejendommen i Horsfelt for en pris af.........Kr. 6,100

  25/6 1914  solgte han den til Mads Odgård Jensen for......                       -  15,000.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  21/12 1911 har han så af Søren Madsen købt en mindre landbrugs-
  ejendom lidt længere østpå.  I dag Vestervigvej 24 for ............................ Kr.  1600.
  Stedet havde tdligere været til tvangsauktion, og mon ikke han nu byg-
  gede den op (brand er en mulighed).

  27/6 1918  solgte han den videre til Josef Pedersen for.............................Kr. 13,750
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Fra 16/10 1919 til 24/6 1920 bor han i en lign ejendom i Vilerup også
  ved Vestervigvejen, erhvervet for................................................................Kr. 16.100
                                                                                                       og solgt for............................. _   11.700
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  18/5 1921  overtager han et faldefærdigt hus Vestervigvej 22 .............for  Kr.   200.
  som han straks lader rydde, og her opfører han så et gavlvendt 
  GRUNDMURET RØDSTENSHUS, hvor han bor til sin død i 1934.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Jo, en vis erfaring havde han da, uden at jag skal begynde at beskæftige mig med rentabiliteten.  Den har jeg jo nok hørt om, da jeg gik
sammen med ham som barn, men det er vel forståelig, at barnet intet forstod  af den snak.

                                                                              E.B-


