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GAARDEN DYBVIG 1860
Aar 1860 den 21de August blev af undertegned Lensmand Oxaas paa Gaarden Dybvig Mat No 198
ifølge Amtets Paalæg i Skrivelse af 25de Juli sidstleden, en Undersøgelsesforretning afholdt dersteds til
Oplysning om hvordan det tiltok med Ildebranden eller Nedbrændelsen af det Paul Olsen sammesteds
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tilhørende og efter Brandtaxtforretning af 16de Juni 1856 forsikret Ildhuus paa bemeldte Gaard
Dybvig. Som Brandtaxationsmænd vare tilstede Knud Figenschau, Knud Ekroll, Ole Amundsen Dahl
og Oluf Hedlund.
Hvorda:
fremlagdes Amtets ovennævnte Skrivelse med Fogdens paategning saal:
Ved Forretningen var Paul Olsen tilstæde som efterat være tilholdt at tale Sandhed, afgav i Anledning
af Ildebranden saadan Forklaring. Omtrent Kl 12 middag den 6te Januar F. A. paa sin Tilbagekomst fra
Nabogaarden Spaakenæs, omtrent 1/8 Miil fra Hjemmet, blev han opmærksom paa at der opsteg
usædvanlig Røg fra Ildhuset, og efterat have tilbagelagt et kort Stykke af Veien bemærkede han at
Luen trængte ud gjennem Væggene og inden han naaede Hjemmet har Ilden taget saadan Overhaand
at hele Huset stod i Lys Lue. Han sprang da først i Stuen hvor hans Folk spiste middag, og raabte
Brand, hvorefter han i Forening med Eilert Carlsen, Lars Larsen og Ole Mortensen Dybvig begav sig til
Brandstedet hvor de da strax iværksættet Slukningen, hvortil de for det første benyttede Sne, og
vannede Ilden, efter længere Anstrængelse, endelig dæmpedes saameget at Paul Olsen med Fare for sit
Liv vovede sig ind i Huset, vor der var Brand, og tilendebragte Slukningen med Vand. Huset blev da
endelig staaende men saa fortæret af Ilden at det var faldefærdigt. Alt hvas som fandtes i Huset af
Bøtter og Stamper var aldeles tilintetgjort. Hvorledes at Ilden var afstedkommet forklarede han sig at
være uvidende men antog da der brugtes Torv til Brende, der indbringes i en dertil indrettet Kurv som
Budeien (Qvægvøgtersken) tvært imod hans Forbud, ofte har haft utilbørlig nær Ildstedet, at der maa
være kommen Ild i Torven uden at Budeien har bemærket samme? da hun begav sig ind fra Ildhuset.
Denne der ikke længere tjener paa Gaarden Dybvig var heller ikk her tilstede idag.
Eilert Carlsen, der gik sammen med Paul Olsen fra Nabogaarden, var heller ikke tilstede idag,
hvorimod var Lars Larsen og Ole Mortensen tilstede og forklarede sig
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overeensstemmende med Den af Paul Olsen afgivne Brandtaxtforretningen af 16de Juni 1856 blev
derefter af Forretningsføreren oplæst, og efterat saavel denne som Mændene havde beseet
Brandstedet, befandtes det da at være Ildhuset No 3, der i den omhandlede Brandtaxtforretninger
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assureret og taxeret for 5 Spd som er afbrendt. Huset som rigtignok befandtes at staa paa Tomten, var
overalt saa forbrændt indvændigog paa enkelte Steder udvændig at Lævningene ikke skjønnedes at
kunne benyttes til andet end Brænne, hvilke altsaa af Mændene blev værdsat til 96 sk. sex og nitti
Skilling. Gryden som indmuret, befandtes at være ubeskadiget. Forretningsføreren anseer den ovenfor
paa Lævningerne satte Taxt for rimelig og billig.
Eieren Paul Olsen erklærede sig tilfreds med at overtage Lævningerne af det afbrendte Huus for
Taxtsummen 96 Skilling.
Forretningen blev derefter sluttet.
H. Oxaas, Oluf Hedlund, Knud Figenschau, Knud Ekroll.
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