
Ser man pilen på billedet herunder, kan man

se lidt af det gamle sprøjtehus, som har lig

get her til op i 1950’erne.

Det var her man opbevarede brandsprøjten,

det var da meget praktisk, at brandsprøjten

var placeret lige midt i byen, det kunne godt

tænkes, at der hurtig kunne blive brug for en

brandsprøjte, med alle de gamle gårde og hu
se, der var tækket med stråtag.
Der var nogle, der havde ansvaret for at ryk
ke ud med brandsprøjten, når der var brand i
byen. Det var nok meget begrænset, hvad så
dan en sprøjte kunne klare, pumpen blev be
tjent med håndkraft, af et par mænd.
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$navevej 20, den gamle længe tigger der, hvor det nye stuehus kom tit at ligge.
Man kan se, at der har været portindkørset til gården.
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Peter Nielsen Damsbo overtog gården efter
sine forældre, han frilcøbte gården fra Skov-
gårde i 1898.
Peter Nielsen købte i 1904 Knarreborggår
den, (i dag Snavevej nr. 40) på en tvangs
auktion, han solgte noget af jorden fra til
forskellige, og beholdt selv 40 tdr. og lagde
til Snavevej 20.
Knarreborggården var en firelænget gård.
Efter at en stor del af jorden blev skilt fra,
var der alt for mange bygninger til den jord,
som hørte til nu, derfor besluttede Peter Ni
elsen at flytte den store bindingsværks lade
fra Snavevej 40 til Snavevej 20, hvor den i
dag ligger.
11906 blev der bygget et nyt stuehus til Sna
vevej 20, indtil da var det den østre længe,
der var beboelse. Efter det nye stuehus blev
bygget, blev det gamle indrettet til vaskehus
og karlekammer, det nye stuehus blev byg
get langs med Snavevej.
I 1931 overtog Peter Nielsens søn Niels
Damsbo gården, gårdens areal var på den tid
Ca. 70 tdr. land, foruden skov og eng.
Der var ca. 20 malkekøer med tilhørende

ungkreatur, lidt svin og høns. Hvis man hav
de 40-50 høns og solgte æggene i brugsen
en gang om ugen, så kunne man betale, hvad
sådan en gård havde brug for på en uge i
husholdningen.
Der var 3 spand heste, 2-3 plage. Hestene
var sorte Oldenburger. det var lidt lette heste,
meget ensartet, det var et flot syn, når de 3
spand kørte i marken.
På gården beskæftigede man i 1945: 3 karle
samt en tjenestepige og en gift fodermester,
fodermesteren boede i huset ved siden af,
(Snavevej nr. 22.).
I 1955 overtog deres søn og svigerdatter,
Poul og Edel Damsbo gården.
I 60’eme blev kørerne sat ud, ungkvæget
blev nogle år, blev dog sat ud 1974, dermed
rejste også den sidste medhjælper. 11993
blev gården solgt til Peter Bang Enemærke
gård, han lagde jorden ind under sin gård, i
dag er det et nedlagt landbrug med 3-4 tdr.
land, som Peter B. solgte til nuværende ejer,
der driver en stor rideskole.
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Snavevej 18
Opfirt 1967, som bolig för Agnes og Marius Pedersen, efter

de havde solgt “Enghavegård” til deres søn Lars. 11967.
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