Nikoline og Ingvardt Jørgensen
Nikoline Nielsen og Ingvardt Jørgensen lærte hinanden at kende, da de gik til konfirmationsforberedelse hos pastor
Knuppert i Hjortshøj. Nogle år senere kom Ingvardt til Søren Rasmussen i Kankbølle som tjenestekarl. Den 25. februar
1913 holdt de bryllup og overtog slægtsgården. De kørte i lukket vogn til kirke, og der var fire små brudepiger: Valborg
Møller, Marie Søndergaard, Mitta Andreasen og Marie Jensen fra Søften. Der var også fire brudesvende. Ingvardt
kalder dem onkelførere, og det var Nikolines bror Sofus, Søren Jungersen fra Aarhus, Eliot Nielsen fra Haarup og
Rasmus Jakobsen fra Rigtrup. Der var gilde i tre dage. Hele familien og hele byen var med, og der blev danset i
overstuen.
Der har også somme tider været holdt danseskole i overstuen. Det var før forsamlingshusenes tid.
Aftægtsstuerne, som var indrettet i den vestlige længe og havde vindue i sydgavlen med udsigt til vejen, blev lavet, da
Ane Sørensdatter i 1849 flyttede med sin datter og svigersøn om i slægtsgården, og der boede hun i 20 år og fik aftægt
fra gården.
Sådan var stuehuset indrettet inden 1913.
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I året 1876, da Jens Nielsen giftede sig med Anne Kirstine, flyttede hans forældre ned i aftægtsstuerne. Faderen, Niels
Jensen, døde allerede året efter, men hans kone, Ane Dorthe Nielsdatter, kom også til at bo i aftægtsstuerne i 20 år.
Også hun fik aftægt, ikke blot fra Jens Nielsen, men fra skoven skulle der leveres tørv og bøgebrænde. Skoven havde
Sørine og hendes mand Niels Pedersen fået det samme år.
Ane Dorthe havde en ugift broder, Jens Horup, kaldet morbror Jens. Han havde også et kammer nede i
aftægtslejligheden. Han var tømrer og snedker og havde værksted i den gamle bysmedie, hvor han stod og lavede
nyttige ting til gården og møbler til familierne, stole og skabe, hvoraf nogle eksisterer endnu.
Men i 1913, da Nikoline og Ingvardt blev gift, var de gamle stuer lavet om til værksted, og så blev der indrettet en stue
til Jens Nielsen og Ane Kirstine i stuehusets østlige ende. De havde ikke egen husholdning, men spiste sammen med
gårdens øvrige beboere. De levede begge i ca. 20 år efter at have afstået gården.
I 1954 byggede Ingvardt Jørgensen et nyt hus på marken syd for gården, hvorefter sønnen Henning overtog gårdens
drift.

