
MATR. NR . 14 i ÅLSRODE 



KATHOLM GODS 1 ^LSRODE 
EFTER JORDEBOGEN 1688 

Matr^ Brugere Td. Skp. Fdk 
nr. 
1 Christen Knudsen 6 1 1 
2 Søren Thomsen 6 1 1 1 
3 Birgitte Sørensdatter 6 3 1 0 
4 Jens Knudsen 6 2 2 1 
5 Ingvar Rasmussen 7 0 0 1 
6 Niels Rasmussen Krarup 6 1 2 o 
7 Mads Sørensen 6 4 2 2 
8 Rasmus Rasmussen 6 3 3 o 
9 Søren Michelsen Skriver 6 4 0 0 

lo Jacob Jensen 6 4 2 2 
11 Anders Ibsen 6 4 3 2 
12 Søren Jespersen 6 4 2 2 
13 Jens Joensen 6 2 1 2 
14 Terkild Rasmussen 6 4 1 0 
15 Søren Sørensen Kirkemand 

+ Jens Bierre 6 2 1 2 
16 Jørgen Rasmussen 6 1 0 2 
17 Peder Jensen Gråbæk 6 5 1 1 

HUSMÆND 
1 Jens Christensen 0 3 3 1 
2 Michel Rasmussen 0 2 0 2 
3 Hans Jensen 0 1 0 2 



TERKEL RASMUSSEN 
FÆSTER 1688 



BØRN AF TERKEL RASMUSSEN 
OG 



BIRGIT TERKILDSDATTER 

Fedt 1674 i Ålsrode 

Gift med Poul Ibseb i Ålsrode 
Poul Ibsen nævnes i skiftet efter sin kone som 
beboer af en gård.i Ålsrode. 

Død 18. juni 171o 
171o 
Dom; 1 ^^ trinitatis den 22. juni begravet Poul 
Iversens kone af Ålsrode, Birgitte Terkildsdatter 
i hendes 36 . år. 



SKIFTE EFTER BIRGIT 
TERKILDSDATTER 

Ano I7I0 den 17. juli var jeg underskrevne deres 
exellence højvelbårne hr. generalmajor Kragh 
tjener og fuldmægtig Søren Jørgensen som skifte-
forvalter udi sal. Birgithe Terkildsdatter, som 
døde indeværende års den 18. juni hendes efter-
ladte stervbo i Ålsrode for der efter hende at 
holde skifte og deling imellem hendes efterladte 
mand Poul Ibsen og deres sammenavlede barn: 

Kirsten goulsdatter 9 år 
Karen Foulsdatter 7 år 

og var til overværelse børnenes morbroder Anders 
Terkildsen og som boets midler efter vurderingen 
ej vel kunne opløbe til nådige herskabets reten-
tioner for gårds besætning og brøstfæld - item 
restancelandgilde samt bortskyldig gæld , langt 
mindre noget at blive til deling eller børnenes 
at komme tilgode lovede dog bemeldte deres fader 
Poul Ibsen deres kristelige opdragelse at sørge 
for samt holde dem ved klæder og føde indtil den 
kommende tid hvor de selv kan fortjene dette så 
og ar give den til arv efter deres sal. moder 
hver 5 . Rdl. som giver lo Rdl. , hvilke lo Rdl. 
hos faderen forbliver indestående indtil de en-
ten udi det hellige ægteskab skal blive henført 
eller selv tager den hus og bopæl da denne sum 
er at levere enten udi rede penge eller så mange 



værdier, som samme sum opløber i - og blev sat 
til værn for begge deres arvepart at være for-
mynder førnævnte Anders Terkildsen " at så en Dis 
pens holdes skal " 
Item skifteforvalteren udi dette bo at holdes 
kravsløs i alle måder bekendes her udi med egne 
underskrifter, 

Datum stervboet udi Ålsrode 
171o den 17. juli 

Søren Jørgensen 
Poul Ibaen 



BØRN AF POUL IBSEN I ÅLSRODE 
OG 

BIRGIT TERKILDSDATTER 



KIRSTEN FOULSDATTER 

Født i Ålsrode ca 17ol som datter af gårdmand 
Poul Ibsen og hustru Birgit Terkildsdatter. 

Gift med gårdfæster Chresten Rasmussen på matr. 1 
i Ålsrode. 

Død i Ålsrode 1735 

Skiftet efter hende er anført under matr. nr. 1 



KAREN P&ULSDATTER, 

Født i Ålsrode ca 17o3 som datter af gårdmand 
Poul Ibsen og hustru Birgit Terkildsdatter. 



ANDERS TERKILDSEN 



SØREN TERKILDSEN 



RASMUS TERKILDSEN 



RASMUS TERKILDSEN 
FÆSTER 



RASMUS TERKILDSEN 

Giftermålet før 17o8 kan ikke findes og heller 
ikke hvis der fødte børn før kirkebogen starter. 
Han er gift med Anne Sørensdatter 



ANNE SØRENSDATTER. 

Født I680 

Gift med Rasmus Tarkildsen i Ålsrode 

173o 
Feria 2 ^^ Pasch den lo. april begravet Rasmus 
Tærkildsens kone Anne Sørensdatter af Ålsrode i 
hendes alders 5o år 7 måneder og 14 dage 



BØRN AF RASMUS TERKILDSEN 
OG 

ANNE SØRENSDATTER 



SØREN RASMUSSEN 

1710 
Dom: 5 post Epiph den 9. februar døbt Rasmus Ter 
kildsens søn af Ålsrode med navn 

SØREN 
Degnens kone bar barnet 
Faddere: Søren Bødker af Søeby 

Rasmus Sørensen af Weilby 
Anders Nielsen af Ålsrode 
item 
Anne Jacobsdatter 
Birgitte Jespersdatter og 
Else Rasmusdatter 
alle af Ålsrode. 

1710 
tie 

Dom: 3 Quagdragenes den 23. marts intr. Ras-
mus Terkildsens kone af Ålsrode. 



NIELS RASMUSSEN 

1713 
Dom: V post Epiph den 5. februar døbt i Ålsø kir-
ke Rasmus Terkildsens drengebarn med navn 

NIELS 
som Niels Murmesters kone bar 
Faddere: Rasmus Bødker i Weilby, 

Søren Sørensen i Søeby 
Anders Nielsen, Niels Skræders kone Bo-
dil Andersdatter og 
Else Rasmusdatter alle af Ålsrode 

1713 
Festo Mariæ annunciatio den 25 marts intr. Rasmus 
Terkildsens kone af Ålsrode. 



JENS RASMUSSEN 

1718 
Festo annuneiate den 25. marts døbt Rasmus Terkild 
sens barn af Ålsrode med nafn 

JENS 
som Anders Nielsens kone bar. 
Fadderne: ( sammen med en anden dåb ) 

Hans Møller i Søeby, 
Anders Nielsen i Weilby 
Hans Smed, Rasmus Nielsen, Jacob Sø-
rensen, Sitren Rasmussen, lang Rasmus 
Joensen, 
item 
Jens Christensen og Niels Skræders kone 
i Ålsrode samt 
begge dægnens piger MetEe og Karen 

1718 
da 

Dom: 2 post Pasch den 1. maj intr. Rasmus Ter-
kildsens kone i Ålsrode 
Jens må være død inden 1723. 



JENS RASMUSSEN 

1723 
Dom: trinitatis den 23. maj døbt Rasmus Terkild 
sens barn af Ålsrode med nafn 

JENS 
som Anders Nielsens kone bar. 
Faddere: Niels Jensen dg Søren Jensen Bast 

af Ålsrode 
Rasmus Sørensen af Revn 
Dorthe Nielsdatter og Maren Sørensdat-
ter af Søeby 

1723 
Festo Joh. Bapt. den 24. juni intr. Rasmus Ter-
kildsens kone af Ålsrode 



VED SALGET AF FÆSTEGODS i 1724 
ER MATR. NR. 14 
EN HALVGÅRD 



JORDEBOG EFTER SKØDET 1724 



KATHOLM GODS I ÅLSRODE 
1724 

Matr, 
nr 

Brugere Td. Skp. Fdk 
1 Rasmus Christensens 

enke og søn Chresten 
Rasmussen 6 3 1 1 

2 Thomas Sørensen 6 1 1 1 
3 Søren Rasmussen Slot 6 5 1 0 
4 Søren Iversen $ g 2 1 
5 Søren Pedersen 7 0 o 1 
6 SøEenARåsmRasen 6 A 2 s 
7 Hans Andersen Slot 6 4 2 2 
8 Jacob Nielsen 6 3 3 0 
9 Chresten Hjulmands 

enke og søn Knud Chris 
tensen og Jens Rasmus 
sen 6 4 0 o 

lo Jens Christensen 6 4 2 2 
11 Niels Jørgensen 6 4 3 2 
12 Niels Jensen Skræder 6 4 2 2 
13 Rasmus Rust 6 2 1 2 
14 Rasmus Terkildsen + 

Anders Nielsen 6 4 1 0 
15 Anders Bern + Peder 

Lund 6 2 1 2 
16 Rasmus Bloch 6 1 0 2 
17 Rasmus Molbo 6 5 1 1 



RASMUS TERKELSEN 

Født i Ålsrode og får fæste på sin fødegård efter 
Faderen Terkild Rasmussen 



SOM DET FREMGÅR AF KATHOLM 
JORDEBOG 1724 ER GÅRDEN NU 
EN HALVGÅRD MED FÆSTEREN 
ANDERS NIELSEN OG RASMUS 
TERKILDSEN 



ANDERS NIELSEN 

Født 

1714 
Dom: 24. trinitatis den 11. november trolovet An-
ders Nielsen og Maren Andersdatter. 

1715 
Dom: 4 post Epiph den 3. februar copuleret Anders 
Nielsen og Maren Andersdatter i Ålsrcde. 

1753 Død i Ålsrode: 
1753 
Feria 3 Pase: den 24. april jordet Anders Nielsen 
af Ålsrode. 



MAREN ANDERSDATTER 

Født 

Gift med Anders Nielsen -
1714 

Dom: 24. trinitatis den 11. november trolovet An-
ders Nielsen og Maren Andersdatter 

1715 
Dom: 4 post Epiph den 3. februar copuleret Anders 
Nielsen og Maren Andersdatter i Ålsrode. 

1742 
Død i Ålsrode 



SKIFTE EFTER MAREN ANDERSDATTER 
I ÅLSRODE' 



SKIFTE. 

A^m^ 1742 den 2o. juli var jeg underskrevne Poul 
Leenhardt fra Katholm tilligemed 2 mænd nem-
lig Chresten Sørensen Slot og Niels Christensen 
Hjulmand begge af Ålsrode udi sal. Maren Anders-
datters efterladte stervbo som boede og døde sam 
mesteds sidstleden den 2o. juni for at registre-
re og vurdere samt skifte og dele mellem enke-
manden Anders Nielsen og hendes med ham sammen-
avlede sønner 

Niels Andersen 25 år 
Anders Andersen 18 år 
Søren Andersen 5 år 

og befandtes boets midler at være efter registre 
ring som følger 

Rdl Mrk. Sk. 
Udi stuen 

1 fyrbord med åben fod 1 2 0 
1 halvkiste med lås og håndfang 1 0 0 
5 røde ler fade a'l sk. 0 0 5 
6 sorte lergryder a' 1 sk. 0 o 6 
4 røde potter a' 2 sk. o 0 8 
1 madkurv 0 0 4 
1 kærne og 1 flødebøtte 0 1 8 
8 træ tallerkener 0 0 4 

Udi en anden Stue 
1 lident fyrbord 0 1 0 



1 gi. skrin uden låg 0 0 8 
3 træstole 0 1 8 
2 stenkar a^ 4 sk. o 0 8 
1 sengested af fyr 1 2 8 
1 olmerdugs overdyne 1 0 0 
1 blåstribet ditto 1 4 o 
1 blåstribet dyne 1 o o 
2 hovedpuder med blåt betræk o 3 o 
1 par blårgarns lagner o 4 o 

Udi pigens seng 
1 grønstribet overdyne 1 0 0 
2 hovedpuder 1 4 o 
1 par gi. lagner 0 1 8 

1 jern kakkelovn 5 2 0 

Udi kælderen 
1 ege øltønde 0 2 0 
1 uldsaks 0 0 8 
1 gi. lygte o 0 2 
1 par kærner 0 0 12 

Den sal. kones klæder 
1 sort vadmels kjortel 1 0 0 
1 rød og hvid klædes skørt 0 4 0 
1 sort vadmels skørt 0 3 0 
1 brun ditto 0 4 0 
1 blå og hvid ditto daglig trøje 0 4 o 
1 blå trøje o 2 o 
1 sort ditto 0 2 0 
1 % 



1 blå serses ditto 0 2 0 
strømper a ' 24 sk. 1 o o 

3 par hvide lærreds forklæder o 1 8 
1 hørgarns ditto o 1 8 
1 blårgarns ditto 0 1 0 
4 tørklæder a' 8 sk. 0 2 0 
1 sort damaskes hue 0 2 0 
1 par hvide uldne vanter 0 0 8 
1 par gi. sko med spænder 0 2 0 
1 par gi. tøfler o o 8 

Udi brøggerset 
1 halv tønde kobberkedel 4 o 0 
1 mindre ditto 2 o o 
1 bagetrug o 1 8 
1 jernpande o 0 12 
1 gi. jernrist o o 6 
1 ildklemme 0 0 6 
1 gi. kværn 0 2 o 
2 solde, 2 sælde, 2 løbe 0 2 0 
1 egekar 0 4 0 
1 gi. ditto o 2 o 
2 ballier, 1 salttønde 0 2 8 
1 drøftetrug 0 0 8 
7 stk. sække a' 2 mark 2 2 0 

På loftet 
2 td. rug a' 2 rdl. 4 0 0 
2 td. malt a 1 rdl. 1 mark 3 2 o 



1 høle 0 o 12 

Udi herberget i 
gården 

1 gråstribet overdyne 0 4 0 
1 ditto underdyne 0 4 o 
3 hovedpuder 0 3 0 
1 par lagner 0 2 0 

Vogn og plovredskab 

1 vogn med fuldt behør 5 o o 
1 ditto 4 rdl, + 1 ditto 3 rdl. 7 o o 
3 gi. harver a' 1 mark o 3 o 
2 bagplove med behør 2 0 o 

Udi hughuset 
3 økser 1 0 o 
1 båndkniv og 1 buesav o 1 o 
2 spigebor 0 o 4 
3 naver 0 2 4 
1 tørvespade og 1 gravespade 0 1 8 
3 forke 0 1 8 
4 hørleer 2 0 0 
1 gi. skærekniv med kiste 0 1 8 

Fæmon og bæster 

1 sorthjelmet ko 4 år 4 0 0 
1 sort ditto 4 0 0 
1 blakket 12 år 3 o 0 
1 sorthjelmet ditto 3 0 0 



1 blakket studkalv og 1 sort kviekalv 
2 år gi 5 0 0 

1 blakket ditto 1 ar 1 2 o 
2 små blakkede studkalve 2 0 0 
1 ditto sort hjelmet 1 0 0 
12 får med lam 6 o o 

Bæster 
1 brun vallak 9 år 9 0 0 
1 sortblisset do 9 2 0 
1 grå hoppe 9 år 8 0 0 
2 blakkede mærsplage hver 4 år lo o 0 
2 sorte hingstplage hver 2 år 6 o o 
1 rød hestplag 2 o 0 
1 blakket mærsplag 1 år 2 0 o 

Svin 

4 ungsvin a^ 3 mark 2 0 0 
4 små grise a" 1 mark 0 4 0 
2 gi. grise a' 1 mark 0 2 0 
8 gæslinger 0 5 0 

147 5 . 1 

som ved registrering og vurdering er den hele boes 
beløb. 
Dernæst blev enkemanden Anders Nielsen tilspurgt 
- item børnene - om de var noget mere stervboet 
vidende som kunne til indtægt beregnes, hvortil 



3 2 0 
2 o o 
8 o o 
8o o 0 

hvortil de alle svarede " NEJ " . at de såvidt 
dem bevidst ikke fandtes mere - altså blev heraf 
fratrukket til gårdens besætning efter forordning 
af 13. februar 1722: 
En plov med jern og drætte til 6 bæster 
for 
2 harver med bahør 
1 vogn med fuldt behør 
8 plovbæster a' lo rdl. 
Gården som består af 4 rader hus og 
fandtes en del brøstfældig på tag 
og tømmer vurderes at skulle repa-
reres for 4o o o 

Bortskyldig gæld 
Til det velbårne herskab for: 
1 td. byg a' 11 mark er 1 5 o 
1 td. havre a' 5 mark er o 5 o 
Til den sal. kones begravelse er med-
gået ialt 6 o o 
Enkemanden forlangte at blive godt-
gjort til sin begravelse 6 o o 
Bedrager sig så til boets besværing 
og udgift til _148 o o 
Som overgår boets indtægt, så intet bliver til 
skifte og deling mellem enkemanden Anders Niels-
og hans børn. 
Lovede han dog at være hver af de 2 yngste sønner 



ansvarlig for lo Rdl. som uden nogen rente bliv-
er stående i gården indtil de opnår deres myndige 
år og skulle han selv ved døden afgå skal den æld 
ste søn Niels Andersen som da antager gården for 
sønnernes arv være ansvarlig. 
Derimod tilstræber han at give gården fuld besæt 
ning og hvad der da bliver tilovers kommer til de 
ling imellem ham og sine brødre. 
Derefter blev enkemanden og den ældste søn gjort 
ansvarlig for besætning og brøstfæld - item -
skifteforvalteren for denne forretning anger og 
kravsløs i alle måder. 
At det således er passeret bekræftes med samtlig 
e nærværende hænders underskrift. 

Datum stervboet i Ålsrode ut supra 

På velbåne herre Peder Rosenørns vegne som fuld-
mægtig 

( Ingen underskrift ) 

Som vitterlighedsvidner: 

Chresten Sørensen Slot 

Niels Christensen Hjulmand 



BØRN AF GÅRDFÆSTER ANDERS NIELSEN 
OG 

MAREN ANDERSDATTER 



LISBETH ANDERSDATTER 

1715 
da 

Dom: 2 advent den 8. december døbt Anders 
Nielsens barn af Ålsrode med nafn. 

LISBETH 
som degnens kone bar. 
Faddere: Søren og Hnas Slot, Jens Christensen 

ogRasmus Bast 
item 
Jacob Nielsens kone og Kirsten Slottes 
af Ålsrode samt Anne Jacobsdatter af 
Fuglsang 

1716 
da 

Dom: 2 post Epiph den 19. januar intr. Anders 
Nielsens kone af Ålsrode 
1716 
Dom: 3 ^^^ post EpipH den 26. begravet Anders 
Nielsens lidet barn LISBETH - 9 uger gi. 



ANDERS ANDERSEN 

1717 
Dom: 17. trinitatis den 19. september døbt i Ål 
sø kirke Anders Nielsens barn af Ålsrode med 
nafn 

ANDERS 
som Madselle Anne Hellene på Catholm bar. 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Jacob Nielsen, Peder Nielsen 
Søren og Thomas Sørensen og Rasmus 
Bast 
gi. Rasmus Christensen og Niels Rasmus 
sen her af Ålsø, 
Niels Andersen, Jens Kjeldsen og Hans 
Giødesen Andersen og Hans Christensen 
Giødesens kone af Høbjerg 
item 
Niels Murmester og Hans Slottes kone 
af Ålsrode. 

1717 
Dom: 21 trinitatis den 17. oktober begravet An-
ders Nielsens drengebarn af Ålsrode nafn ANDERS 
4 uger gi. 
1717 
Dom 22 trinitatis den 24. oktober intr,.Anders 
Nielsens kone af Ålsrode. 



NIELS ANDERSEN 

1719 
Esto mihi den 29. februar døbt i Ålsø kirke An-
ders Nielsens barn af Ålsrode med nafn 

NIELS 
som Søren Slottes datter Anne Andersdatter bar 
Fadderne varé ( sammen med en anden dåb ) 

Peder Nielsen, Jacob Nielsen, Hans Slot 
Jens Christensen og Rasmus Tarkildsen 
i Ålsrode 
Peder Kræmer i Hallendrup 
Jørgen Nielsen i Lyngbye og 
Peder Olufsen i Høbjerg 

da Feria 2 den lo. april intr. Anders Nielsens 
1719 
Feri: 
kone af Ålsrode. 

Det blev Niels der overtog gården efter faderen 



GÅRDEN ER EN HELGÅRD 
I 174o 
FÆSTER ANDERS NIELSEN 



NIELS ANDERSEN 
FÆSTER ca 1742 



NIELS ANDERSEN 

Født i Ålsrode som søn af gårdfæster Anders Nie 
Isen og hustru Maren Andersdatter: 

1719 
Esto mihi d. 19. febr. døbt i Ålsø kirke Anders 
Nielsens barn af Ålsrode med nafn: 

NIELS 
som søren Slottes datter Anne bar. 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) Peder Niels 
en, Jacob Nielsen, Hans Slot Søren Slot, Jens Ch 
^^^^ istensen og Rasmus Terkildsen i Ålsrode -
Dom: 2o post trinitatis den 7. oktober Niels An 
dersen og Kirsten Rasmusdatter af Ålsrode tro-
lovede. 

1742 
Dom: 27 post trinitatis den 25 november copule-
ret Niels Andersen og Kirsten Rasmusdatter. 

1771 
Dom: 16. post trinitatis den 15. september jord 
et Niels Andersen - gi. 54 år 



KIRSTEN RASMUSDATTER 

Født 

1742 
Dom: 27 post trinitatis den 25. november copule 
ret Niels Andersen og Kirsten Rasmusdatter. 

1784 
Die Crucif J. Chr. ( skærtorsdag den 8. april ) 
kast jord på afgangne Niels Andersens enke Kir-
sten Rasmusdatter af Ålsrode - Døde i Ålsø 6o år 
gi. 



BØRN AF NIELS ANDERSEN 
OG 

KIRSTEN RASMUSDATTER 



RASMUS NIELSEN. 

1743 
Dom: 9 post trinitatis den 11. august døbt af 
Ålsrode Niels Andersens barn navnet 

RASMUS 
båren af Johanne Nielsdatter fra Grenaae 
Faddere: Peder Præst, Christen Bloch 

1743 
Dom: 11 post trinitatis den 25. august intr. 
Niels Andersens kone af Aalsrode 



ANDERS NIELSEN 

1745 
Dom: Esto mihi den 28. februar døbt Niels Ander-
sens barn af Ålsrode navnet 

ANDERS 
båren af Christen Blochis kone 
Faddere: Niels Hjulmand, Christen Slott, Peder 

Præst, Anne Jensdatter, Kirsten Ras-
musdatter 

1745 
Dom: Lætære den 28. marts intr. Niels Andersens 
kone af Ålsrode 



MAREN NIELSDATTER. 

1747 
da 

Dom: 2 post Epiph den 15. januar døbt Niels 
Andersens barn af Ålsrode navnet 

MAREN 
båren af degnens kone 
Faddere: Jacob Jørgensen, Niels Hjulmand, Niels 

Jacobsen, Søren Jensens kone. 
1747 
2. søndag i Fasten den 26. februar intr. Niels 
Andersens kone i Ålsrode. 



HANS NIELSEN. 

1749 
Den 26. marts døbt Niels Andersens barn i Ålsro-
de navnet 

HANS 
båren af Christen Slottes kone 
Faddere; Christen Bloch^ Peder Præstø Søren Jens 

ens kone og Jacob Pedersen i Hørjerg 

1749 
Fest Wirid den 3. april jordet Niels Andersens 
mindste barn af Ålsrode 

1749 
Dom: Rogate den 11. maj intr. Niels Andersens 
kone af Ålsrode. 



ANNE MARIE NIELSDATTER 

1752 
Feria Thur( bededag den 28. april døbt Niels An-
dersens barn af Ålsrode navnet 

ANNE MARIE 
båren af Christen Blochis kone ibid. 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Søren Therkildsen, Jens Therkildsen 
Peder Præst, Jens Bloch, Maren Ingvors-
datter, Claus Murmands kone. 

1752 
båren af Mette Laursdatter ibid 

Faddere: Anders Andersen, Christen Bloch, Peder 
Sørensen, Mette Ingvorsdatter, Maren 
Sørensdatter 

1752 
Dom: 1 post trinitatis den 4. juni intr. Niels 
Andersens kone i Ålsrode. 



ANNE KIRSTINE NIELSDATTER. 

Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Niels 
Andersen og hustru Kirsten Rasmusdatter. 

1750 
Dom: Jubilate den 19. april døbt i Ålsø kirke 
Niels Andersens barn af Ålsrode navnet 

ANNE KIRSTINE 
båren af Christen Blochis kone ibid 
Faddere( sammen med en anden dåb ) 

Søren Terkildsen, Jens Terkildsen 
Peder Præst, Jens Bloch, Maren Ingvors-
datter, Claus murmands kone. 

175o 
Feria: 3 Pent den 19. maj intr. Niels Andersens 
kone af Ålsrode. 



LISBETH NIELSDATTER. 
1734 
Dom: Palmare den 7 april døbt Niels Andersens 
barn af Ålsrode navnet 

LISBETH 
båren af Niels Enslegs kone i Grenå 
Faddere: Anders Andersen, Jens Bloch, Søren Niels 

en, Anna Lund 

1754 
Dom: Cantate den 12. maj intr. Niels Andersens 
kone af Ålsrode. 

1772 
I Ålsø kirke blev 1772 confirmeret Dom: Qua 
simodo geneti den 26. april Lisbeth Niels-
datter: Niels Andersen Husmands datter - 17 
år. 



METTE NIELSDATTER 

1756 
Dom: Cantate den 16. maj døbt Niels Andersens 
barn af Ålsrode navnet 

METTE 
båren af Christen Blochis kone ibid. 
Faddere: Jens Bloch, Niels Jacobsen, Poul Hans-

en, Anne Laursdatter og Christen Slot-
tes kone 

1756 
Dom: 2 post trinitatis den 27. juni intr. Niels 
Andersens kone af Ålsrode 

1774 
Dom: Quasimodo gen. den lo. april i Ålsø kir 
ke confirmeret Mette Nielsdatter: Niels An-
dersen og Kirsten Rasmusdatter - 16 år 



OLE RASMUSSEN LADEKARL. 
FÆSTER 1772 



OLE RASMUSSEN LADEKARL. 

Født i Høbjerg som-søn af gårdfæster Rasmus Jens 
en Ladekarl og hustru Anne Olufsdatter på gården 
Matr. nr. 3 efter Katholms Jordebog 1688. 

1722 
Dom: XIX trinitatis den 148&:&pbab døbt i Ålsø 
kirke Rasmus Ladekarls barn med navn: 

OLUF 
som degnens kone bar 
Faddere: Peder Olufsen, Jens Jensen Ladekarl 

Michel Sørensen, Peder Rasmussens kone 
Anne Olufsdatter 
alle af Høbjerg 

Gift i tiden 1759 - 63 da kirkebogen mangler 
med Anne Nielsdatter. 

1796 
Første søndag efter Påske den 3. april kastet 
jord på afgangne Oluf Rasmussen Ladekarl af Åls 
rode som døde den 29. marts - 68 år gi. og 7 
mdr. 



ANNE NIELSDATTER. 

Født i Høbjerg som datter af Niels Nielsen Bro-
ge og Maren Sørensdatter 
1735 
Dom: 1 ^^ p. tri. den 12. juni døbt Niels Brog-
es barn af Høbjerg med navn 

ANNE 
som Michel Hansens kone bar. 
Faddere: Peder Kudsk, Søren Bast, Chresten Sø-

rensen af Ålsrode. Chresten Molboes 
kone og Peder Olufsens datter af Høbjerg 

Gift i tiden 1759 - 63 hvor kirkebogen mangler 
med Ole Rasmussen Ladekarl 

18o5 
Attende søndag efter trinitatis den 13 oktober 
kastet jord på afgangne Ole Ladekarls enke Anne 
Nielsdatter af Ålsrode som døde den 8. oktober 
7o år gi. 



KATHOLMS GODS 1 ÅLSRODE EFTER 
JORDEBOGEN 1778 

Matr. Brugere Td. Skp. Fdk. Alb 
nr. 
1 Søren Thomassen 6 3 3 1 
2 Peder Nielsen Kong 17 
3 Christen Sørensen 
4 Michel Sørensen 
5 Jens Ingvarsen 
6 Jens Pedersen Frandsen 
7 Poul Hansen 
8 Mads Christensen 
9 Niels Jensen 

lo Christen Hjulmands enke 
11 Peder Jensen Skriver 
12 Anders Jensen Bend 
13 Niels Sørensen 
14 Ole Rasmussen Ladekarl 
15 Niels Pedersen 
16 Anders Hansen Præst 
17 Jacob Andreassen 

HUSMÆND 

7 Jens Jørgensen Smed 0 3 3 1 
2 Rasmus Skoleholder 0 2 0 2 
3 Hans Nielsen 0 1 o 2 



BØRN AG OLE RASMUSSEN LADEKARL 
OG 

ANNE NIELSDATTER 



BIRTHE OLESDATTER 

Født ca 1764 lige inden kirkebogen igen starter 

178o 
Dom: Quasimodo geneti den 2. april confirmeret 
i Hoed kirke Birteh Olufsdatter - Ole Ladekarls 
datter i Ålsrode født ibid - 16 år 

1785 
Fredagen den 1. juli trolovet enkemanden Jacob 
Andersen Bruus og pigen Birthe Olufsdatter -
begge af Ålsrode 

Forlovere: Christen Andersen Bruus 
Oluf Rasmussen Ladekarl. 

1785 
Den 8. oktober blev i Ålsø kirke ægteviede enke 
manden Jacob Andersen Bruus og pigen Birthe 
Olufsdatter af Ålsrode. 

1 8 2 1 

Død den 2o. april - begravet den 23. april 1821 
Birthe Olufsdatter - aftægtsmand Jacob Bruuses 
kone i Ålsrode - 64 år gi. 

Hun blev gårdmandskone på Matr. nr 
17 i Katholms jordebog. 



ANNE OLESDATTER 

aJ67 
2. søndag i Fasten den 15. marts døbt i Ålsø kir 
ke Ole Ladekarls barn af navnet 

ANNE 
båren af Maren Pedersdatter Smeds. 
Faddere: ( Sammen med en anden dåb ) 

Anders Præst fra Albøge, Niels Rasmus^ 
sen, Jens Ladekarl, Rasmus Skonning, 
Jens Lydersen, Christen Hansen, Sofie 
Sørensdatter og Laurs Vævers kone 

1767 
Den 2o. april intr. Ole Ladekarls kone af Åls-
rode. 

1787 
Den 7. juli i Ålsø kirke copuleret landrytter og 
enkemand Rasmus Sørensen Bødker og pigen Anne 
Olufsdatter - begge af Høbjerg 

Hun blev husmandskone i Ålsro 
de og her er hun død 

1848 
Død den 1. januar og begravet den 6. januar Ane 
Olesdatter - opholdskone i Ålsrode skov - 92 år 
gi. 



DORTHE MARIE OLESDATTER 

5. søndag i Fasten den 12. marts døbt Oluf La-
dekarls barn med navn 

DORTHE MARIE 
båren af Maren Pedersdatter Smeds. 
Faddere: Niels Rasmussen, Rasmus Skonning 

Niels Broge og 
Maren Nielsdatter. 

1769 
4. søndag efter Påske den 23. april Intr. Ole 
Ladekarls kone. 
1784 
Dom: Quasimodo gen. den 18. april confirmeret i 
Hoed kirke DORTHE MARIE OLUFSDATTER - Oluf La-
dekarls datter af Ålsrode født ibid - 13 år 
1791 
Den 13. maj trolovet ungkarl Claus Jensen Væver 
af Høbjerg og pigen Dorthe Marie Olufsdatter af 
Ålsrode. 
Copuleret 9/7 1791 

1792 
3. søndag efter Påske den 29. april kastet jord 
på Claus Vævers hustru Dorthe Marie Olufsdatter 
og afdødes søn Jens 8 dage efter hvem hun døde 
i barselseng den 23/3 



KIRSTEN OLESDATTER 

1773 
Fer: 11 Paschatos den 12. april blev Ole Rasmus-
sen og hustru Anna Nielsdatter af Ålsrode deres 
datter døbt i Ålsø kirke og kaldet 

KIRSTEN 
Faddere: Anders Præsts kone i Ålsrode bar det. 

Maren Nielsdatter 
Christen Hansen, Søren Pedersen, Jens 
Pedersen, Anders Pedersen. 

1790 
Dom: Quasimodo gen. den 11. april confirmeret i 
Ålsø kirke Kirsten Olufsdatter - Oluf Ladekarls 
datter - fød ibid - 17 år 

18o3 
Gift 1. gang med gårdfæster Peder Sørensen Hjorth 
i Ålsrode 

1820 
Gift 2. gang 23/5 i Ålsø kirke med ungkarl Chris 
ten Jensen - tjenende i Ålsrode - 34^ år gi. 

1853 
Død den 11. februar og begravet den 16. februar 
addøde gårdfæster Chresten Jensens enke i Ålsro-
de Kirsten Olufsdatter - 73 år gi. 



Folketælling i Ålsrode 
1787 

Oluf Rasmussen 59 år begge i 1. ægteskab - bon 
de og gårdbeboer 

Anne Nielsdatter madmoder 52 år 
Kirsten Olufsdatter deres datter 15 år. 



AFSTÅELSE AF GÅRDEN 
1795 



Anno 1795 den 12. juni indfandt jeg underskrevne 
birkedommer Thorbiørnsen af Grenå efter begæring 
ved retten i dag hos gårdmand Ole Rasmussen Lade 
karl i Ålsrode for at holde beskrivelsesforret-
ning til rettighed for herskabets tilgodehavende 
siden Ole Rasmussen i dag inden retten har fra-
sagt sig sin i fæste havende gård. 
Forretningen påtrædes i overværelse af fæsteren 
og forvalter Warberg ved Katholm og til vitter-
lighedsmænd og testificanter var antagen gård-
mændene Niels Sørensen og Anders Bend af Ålsrode 
og begyndtes forretningen som følger med regi-
strering og vurdering: 

I yderstuen 
Rdl. mrk sk. 

1 gi. fyrbord 0 1 8 
2 gi. do bænke 0 1 0 
1 egekiste med fod og jern 0 2 0 
1 gi. stol 0 1 0 
1 strippe 0 0 6 
1 sol 0 1 8 
1 gi. løg 0 0 4 
1 gi. fyrskab 0 3 0 
1 gi. skrin 0 1 8 
1 jern ildtang 0 0 8 
1 gi. hak 0 0 2 
1 jernpande 0 2 0 



1 bord af fyr og 2 bænke 0 1 4 
1 gi. træstol 0 0 4 
1 stol og 1 bænkeskammel 0 0 4 
1 gi. fyrseng med 2 stk. blåtavlet 

omhæng 0 3 0 
1 rødstribet overdyne 2 0 0 
1 hvid bolsters underdyne 1 2 0 
2 hovedpuder - den ene blåternet 0 1 8 
1 par blårgarns lagner o 2 0 
1 gi. sengested med 2 stk. omhæng 0 1 o 

Derpå 
1 sortstribet vadmels overdyne 1 2 0 
1 hvid linneds underdyne 1 0 o 
1 hovedpude 0 0 8 
2 gi. blårgarns lagner 0 2 o 
25 pund blårgarn a' 8 mark 2 0 8 

1 brøggerset 
1 jerntrefod o 0 8 
1 kobberkedel i grue 4 0 o 
1 ballie 0 1 8 
1 gi. madkurv 0 0 6 
1 gi håndkværn 0 1 8 
1 gi. ballie 0 1 0 
2 gi. sælder og 1 sol 0 0 4 
1 ditto kar 1 2 0 
2 standtønder 0 1 0 
1 øltønde o 2 0 



3 hørklæder 0 0 8 
1 strip og 1 øltønde 0 1 6 
1 spand 0 0 4 
3 kornsække og 1 liden ditto o 4 8 
3 river og 4 hørleer 0 2 0 
2 lyngleer 0 1 0 

Kreaturer. 
1 sort ko 6 år 6 0 o 
1 sort ditto 7 år 7 0 0 
1 do 5 år 8 0 0 
1 sortbroget 7 år 7 o 0 
1 sort kvie 2 åe 3 o 0 
4 får med 6 lam 12 o 0 
1 vædder 1 0 0 
1 so med 4 grise 3 0 0 
3 gæs med lo unger 1 0 0 
6 høns 0 3 0 

1 laden 
1 sol 0 1 o 
1 hakkelseskiste med kniv 1 0 0 

1 huggehuset 

3 river 0 o 12 
3 økser 0 3 0 
2 naver 0 1 0 
1 stigebor med skaft 0 o 8 
1 buesav 0 0 8 
1 halv skovsav 0 5 0 



I herberget 

1 hvid dyne 
1 gi. vadmels 
1 pude 
2 lagner 
4 forke 
6 stk. nye forreb 
Andet vogntømmer af alle slags 

I gården 

1 gi. slæde 
1 gravespade og 3 tørve ditto 
1 rive 
2 skovle og 3 grebe 
2 river 

Besætning 

3 ubeslagne vogne med tilbehør 
4 stk. hestetøjer 
Seletøj til 8 bæster 

Bæster 

1 brun hest 7 år 
1 sort hoppe 16 år 
2 gi. sorte do a' 18 år 
1 grå hingst 4 år 
1 sort hoppe 2 år 

1 o 0 
0 0 8 
0 0 8 
0 2 0 
0 1 8 
1 0 0 
1 o o 

0 0 
0 0 
0 4 
0 0 
0 0 

77 8 

12 0 0 
0 5 0 
0 5 0 

12 0 0 
8 0 0 
4 0 0 

16 0 0 
6 0 0 



1 sortblisset do 3 år lo o o 
2 åringshestplage- 1 brun og 1 sort 4 o o 

1 plov med behør 2 4 o 
1 bagplov med jern o 2 o 
3 træharver g 3 o 

Summa ( ikke talt ) 

og da intet mere fandtes i gården blev gårdfæst-
eren endnu tilspurgt om han igentog sin deilara-
tion, som givet i retten i dag om at blive ent-
lediget fra sin gård, hvortil hab svarede " JA " 
og bad sig straks løst fra gården og dens brug 
uden nogen lov eller dom da han hverken havde de 
penge han skyldte herskabet der ialt beløb sig 
til 148 Rdl. og kunne heller ikke se nogen condi 
tion for samme. 
Det foran beskrevne blev derfor overleveret til 
begge tjenestekarle her i gården Søren Andersen 
og Rasmus Bødker som for samme er ansvarlig samt 
besørge gårdens arbejde oghoverietybéstridelse 
som sædvanligt. 
Endvidere var fæsteren Ole Rasmussen villig at 
tilstå sit høje herskab frihed til at gøre sig 
ret i alt foranførte vurderede og specificerede 
såvel ude som inde, men bad iøvrigt sit nådige 
herskab om den mildeste behandling da han såvel 
som hans kone var gamle og manden især svagelig 



og affældig. 
Og da intet videre var at forrette blev forret-
ningen sluttet og underskrevet med vedkommendes 
underskrifter. 

Datum ut supra 

Thorbiørnsen 

Som overværende ved denne forretning erklærers 
med samme at være fornøjet 

Ole Rasmussen 
m.p.p. 

Som overværende på ejerens vegne underskriver 
Warberg 

Som overværende vitterlighedsvidner og vurde-
ringsmænd underskriver 

Niels Sørensen 
Anders Bend. 



JENS RASMUSSEN SKRIVER 
FÆSTER 1795 - 1822 



JENS RASMUSSEN SKRIVER 

Født 175o 

1781 
Gift 1. gang med pigen Anne Catrine Christens-
datter. 

1814 

Gift 2. gang med Marie Pedersdatter 

1822 

Død i Ålsrode 16. oktober og begravet 2o okto^ 
ber - gårdmand i Ålsrode - 71 år gi. 



ANNE CATRINE CHRISTENSDATTER 

Født 1753 

1781 
Den 23. november i Ålsø kirke copuleret ungkarl 
Jens Rasmussen Skriver - gårdfæster i Høbjerg 
og pigen Ane Kirstine Christensdatter, som 
sidst tjente i Århus. 
N.B. hos hr. stiftsprovst Monrad i Århus i hvis 
sogn pigen da tjente. 

1813 
4 søndag i advent den 19. december kastet jord 
på gårdmand Jens Rasmussen Skrivers afdøde hu-
stru Anne Kirstine Christensdatter af Ålsrode 
som døde den 14. december - 6o år gi. 



't- ' 

SKIFTE EFTER ANNE KATRINE CHRISTENS-
DATTER I ÅLSRODE. 



SKIFTE, 

År 1813 den 16. december blev straks efter anmeld 
else mødte i Ålsrode Katholm godsforvalter Jørgen 
sen for at begynde skiftet med registreringsfor-
retning efter den i går afdøde fæstegårdmands 
kone Ane Kirstine Christensdatter. 
Som vitterlighedsvidner var tiltagen Jens Frand-
sen og Rasmus Møller begge af Ålsrode. 
Enkemanden Jens Rasmussen Skriver var tilstede 
og opgav hans med den afdøde i ægteskab sammen-
avlede børn at være: 
1) 1 søn SØREN - 24 år gi. - soldat ved jyske in 

fanteriregiments 8. kompagni 
2) 1 datter SOFIE - gift med gårdmand Jens Hjul-

mand i Colind 
Da ingen af disse var tilstede ansatte skifte-
retten midlertidig Jens Jensen Smed i Ålsrode 
for at agtpågive deres tarv og bedste ved forret 
ningen. 
Derpå blev registreret såleles: 

REGISTRERING 

og så kom man til gårdens besætning og invemtari 
um: 
Derpå blev gårdens besætning og inventarium i ov 
erenstemmende med fæstebrevet og medhæftede syns 
forretning af 4. december eftersete og be 



fandtes således: 
1 skimlet hoppe 13 a' 14 år gi. - 1 do 8 år, 1 
sortblisset hest 7 år, 1 brun hoppe 13 a'l4 år 
1 brun skimlet hoppe 2 år, 1 sort uskåren hest 
2 år, endvidere forefandtes 1 rødblisset hoppe 
4 år, som enkemanden angav at tilhøre Jens Hjul 
mand i Colind. 
1 jernbeslagen vogn med behør, 2 trævogne med 
behør, 3 sæt træharver, 1 træplov med behør, 1 
bagplov med jern, seletøj til 6 bæster -
Enkemanden forklarede at han ikke ejede mere end 
anført er - derimod opgav han følgende gæld og 
besvær til 
1) Jens Hjulmand i Colind - loo Rdl. 
2) Hans husbond - som her i dag ikke bestemt kun 

ne opgives. 
Videre gæld erklærede han ikke at have. 
Denne forretning blev derpå sluttet og skiftet 
udsat til 3o. dagen og det passerede bekræftet 
med alle tilstedeværendes underskrifter. 

På skifteforvalterens vegne 
Ingerslav 

Jens Rasmussen Jens Jensen Smed 
m.f. p. 

Rasmus Møller Jens Pedersen 



SKIFTEFORTSÆTTELSE. 

År 1814 den 13. januar som var 3o. dagen efter 
gårdmand i Ålsrode Jens Rasmussen Skrivers af-
døde hustru Ane Kirstine Christensdatter blev 
mødt i Ålsrode af forvalter N. Jørgensen for at 
forrette boet vurderet således som samme ved re 
gistreringsforretningen den 16. december sidste 
år er anført. 
Som vitterligheds og vurderingsmænd var tilstede 
sognefoged Martinus Jensen af Høbjerg og Mathias 
Sørensen i Ålsrode. Enkemanden Jens Rasmussen 
var tilstede såvel som på sønnens vegne Jens 
Jensen Smed og på datterens vegne Jens Rasmus-
sen Hjulmand i Colind i hvis overværelse således 
blev vurderet: 

Rdl. Mrk. Sk 
I dagligstuen 

1 fyrbord på fod 
1 rødmalet fyrkiste 
1 blåmalet do med lås og nøgle 
1 blå drejels trøje 
1 grøn flonels do 
1 sort cattuns kåbe 
1 rød og blåstribet hvergarns skørt 
1 do 
1 do gammel 
2 gamle og brunstribede do 

0 3 0 
1 0 0 
1 2 0 
0 4 0 
0 2 0 
0 2 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 2 0 
0 0 8 



1 gi. blå vadmels trøje o 0 8 
1 rød og blåstribet livstykke 0 o 8 
1 gi. sort kyse 0 0 12 
1 silke hue - stribet 0 2 o 
1 blå cattuns do 0 1 o 
1 gul do 0 0 4 
4 haghatte 0 1 0 
2 snipper 0 0 4 
1 hvidt forklæde 1 0 0 
3 blårgarns særker 1 0 0 
2 par blå strømper 0 4 0 
1 blåtavlet uldent forklæde 0 1 o 
1 krus 0 0 4 
1 æskelåg 0 0 2 
1 jern bilægger kakkelovn 8 0 o 
3 træstole 2 o 0 
1 rødmalet fyr standskab 1 0 o 
3 flasker 0 3 0 
1 glas o 1 o 
1 pyramide 0 1 8 
1 spindrok o 1 8 

1 et opslaget sengested 
1 rødstribet olmerdugs overdyne 3 0 0 
1 hvid bolsters underdyne 0 0 
1 grønstribet lang hovedpude 1 0 o 
2 forstykker af omhænget 0 5 0 
1 kobber fyrfad 0 0 4 



1 bøge salttrug 1 0 0 
1 gi. tragt 0 0 12 
1 lidet fyrbord o 0 8 
3 sorte potter 0 0 12 
3 sorte boldgryder o 1 0 
1 mæssing håndkedel 3 0 o 
1 strippe 0 1 0 
3 træ mælkekar 0 0 8 
1 ildtang 0 1 0 
1 jern trefod 1 0 0 
1 jerngryde 1 2 0 
1 jernpande 0 3 0 
1 øltønde 0 1 0 
1 lygte 0 0 4 
1 madkurv 0 0 6 
1 fløde bøtte 0 0 8 

1 den yderste stue 
1 fyrbord på fod 1 0 0 
1 rødmalet fyrskab 1 2 0 
2 sorte lerfade 0 0 4 
1 gi. spand 0 0 2 
1 spinderokke 0 1 8 
1 garnvinde 0 8 8 
1 haspe 0 0 6 
1 smørkærne med behør 1 0 0 
1 stolpe sengested 3 0 0 



1 blåstribet olmerdugs overdyne 8 0 0 
1 hvid bolsters underdyne 6 0 0 
1 grå vadmels liden hovedpude o 1 8 
1 brunstribet do 0 1 4 
2 blårgarns lagner 1 0 0 

1 et opslaget sengested 
1 rødstribet olmerdugs overdyne 3 0 0 
1 hvid bolsters underdyne 1 0 0 
1 gi. blåstribet vår 0 1 8 
1 hvid vadmels lang hovedpude 0 3 0 
1 hvid blårgarns lagen o 0 12 
1 blåstribet lang hovedpude o 5 0 
1 stk. forhæng for begge senge 0 4 0 
1 manglefiel med stok 0 o 4 
1 trævægt 1 o 0 
1 lerkrus 0 1 o 

1 bryggerset 
6 sække 1 3 0 
1 håndkværn med sten 0 2 0 
1 bagetrug 0 1 0 
1 øl - halvtønde 0 1 8 
1 stort kar med jernbånd 1 1 0 
1 mindre do 0 1 8 
2 ballier o 1 0 
1 ballie med jernbånd 1 0 0 
1 halmsælde o 0 8 
1 kornsold 0 0 6 
1 hakkebræt o 0 4 



1 mæsketønde 0 0 8 
1 bryggestol 0 0 4 
1 halvtønde gruekedel 9 0 0 
1 loftstige 

På loftet 
0 0 8 

2 standtønder 0 o 6 
1 sædeløb 0 o 4 
1 askestol 0 0 2 
2 bikuber 0 0 2 
6 gi. tøjer 0 3 0 
1 høle 

1 gården 
1 1 0 

1 blåkhjelmet ko 13 år 66 0 0 
1 sorthjelmet kvie 3 år 33 o o 
1 do ko 5 år 66 o o 
1 sortstjernet ko 8 år 5o 0 o 
1 blåkhjelmet kvie 16 0 0 
lo får 2o o o 
1 sommergris 13 2 0 
3 gæs 6 o 0 
2 hjulbører 1 0 0 
1 slæde 0 3 0 
4 forke 0 4 0 
2 skovle 0 0 12 
1 gravespade 1 0 0 
1 skærespade 0 4 0 
1 stikspade 1 0 0 
1 skovsav 0 5 0 



1 buesav 0 1 0 
1 spigebor 0 0 8 
2 naver 0 2 0 
1 hammer 0 0 12 
1 knibtang 0 1 0 
3 river 0 1 8 
3 forke 1 0 0 
1 hakkelseskiste med 1 gi. kniv 0 4 0 
1 slibesten 0 1 8 
1 båndkniv 0 0 8 
1 huggejern 0 0 4 
1 tællestol 0 0 12 
2 leer 0 1 8 
2 slådrag 0 0 2 slådrag 

Summa 368 3 2 

Skriver trehundrede og otte og treds rigsbank-
daler, 3 mark og to skilling. 
Man vidste ikke mere at bringe boet til indtægt 
ligesom de pågældende ej heller vidste mere at 
angive, hvorfor de erklærede sig fornøjet med 
den anførte vurdering. 
Denne forretning blev derpå sluttet med alle 
vedkommendes underskrifter. 

På skifteforvalterens vegne 
Ingerslev 



Jens Rasmussen Skriver 

Jens Rasmussen Hjulmand 
På den fraværende søns vegne: 

Jens Jensen Smed 
Som vitterligheds og vurderingsmænd: 

Martinus Jensen 
Mathias Sørensen 



SKIFTESLUTNING. 

År 1816 den 3o. december blev skiftet efter Jens 
Rasmussen Skrivers afdøde hustru Ane Kirstine 
Christensdatter i Ålsrode atter foretaget til en 
delig slutning af skifteforvalterens fuldmægtig 
forvalter Plsen på Katholm i overværelse af vit-
terlighedsvidnerne sognefoged Martinus Jensen af 
Høbjerg og Anders Præst samme steds. 
Enkemanden og sønnen Søren og datteren Sofie -
jens Hjulmands - som begge er myndige var nærvæ-
rende og i hvis overværelse skiftet da blev fore 
taget således: 
Indtægten er efter vurderingsforret 
ningen 368 Rbd 3 mrk 

og 2 sk. 
som ingen af de tilstedeværendevidste at øge. 
Udgiften blev derefter anmeldt således: 
1) Til husbonden: 

1814 restance skatter 
1815 do 
Landgildepenge: 
Lånt korn: 1 td. byg 

1 td. boghvede 
Landgildekorn for 1814 og 15: 

4 td. rug 
4 td. byg 
4 td. 4 skp. havre 

75 3 7% 
134 0 15 

2 4 1 
8 0 0 
8 0 0 

64 0 0 
32 0 0 
18 0 0 



Bygningsmangler efter en under 18. juli 1816 af-
holdt synsforretning, der blev fremlagt til skif 
terettens følge: 2^4 1 7 

lait 566 4 11^ 
hvorover skifteforvalteren udbad sig herredsfoged 
ens kjendelse - som i dette øjemed var tilstede. 
Den constituerede herredsfoged Harboe af Grenå 
tiltrådte således dette skifte og efter at have 
foreholdt samme enkemanden såvel som arvingerne 
samt boets tilstedeværende her på stedet, hvilke 
erklærede ikke at finde noget imod ommeldte fra 
godsejerens side fordrede krav for skatter, land-
gilde, landgildekorn og bygnings brøstfæld, hvis 
værdi til beløb 566 4 11% - hvilket krav end-
og blev bevist ved forevisning af godsets hoved-
kassebog, som godsejeren her i boet nyde forlods 
udlæg. 
2) Den under skiftet den 16. december 1813 anmeld 
te gæld til Jens Hjulmand i Colind loo o o 
som sammen med godsejerens beviste fordring bli 
ver -.666___4___11^__ 

Flere udgifter blev ikke anmeldt og vedkommende 
vidste ikke heller at der hæftede mere gæld på 
boet. 
Ved at sammenholde udgifter med indtægt sees at 
intet bliver til deling. 
3) Herefter blev skiftets bekostning opgjort som 



følger: 
Skifteforvalterens salarium af boets indtægt 
stor 368 3 2 eller sølvs værdi 196 o 2 
er 2 0 0 
1/3 % til kongens kasse 0 4 0 
2o% af disse summer til justits-
fonden o 3 
3 ark stemplet papir til skiftebrev 1 1 11 
For sammes beskrivelse 6 ark 3 0 12 
2o% til justitsfonden deraf o 3 12 
Vitterlighedsmændene hver for 3 halve 
dage ialt o 3 14 

lait lo 1 13% 

Enkemanden forbandt sig til at betale den anmeld 
te gæld, samt lovede at holde skifteforvalteren 
anger og kravsløs for den videre gæld, der måtte 
hæfte på boet og som ikke er anmeldt, ligesom og 
så at holde skifteforvalteren fri for an og til-
svar dette skifte antræffende, hvorimod boets ej 
endele blev ham overleveret med den fornødne re-
servation for husbondens ind af ham satte besæt-
ning samt resterende skatter og landgilde for in 
deværende år 1816. 
Således blev dette skifte med alle vedkommendes 
underskrifter sluttet og tilendebragt. 

Datum ut supra 



Jens Rasmussen Skriver 
m.f.p. 

Søren Jensen Skriver 
m.f.p. 

Jens Rasmussen Hjulmand 
m.f.p. 

Vitterlighedsvidner: 

Martinus Jensen 

Anders Andersen Præst 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
JENS RASMUSSEN SKRIVER 

OG 
ANNE KIRSTINE CHRISTENSDATTER 



RASMUS JENSEN SKRIVER. 

1782 
te 

Dom: XIV a' trinitatis den 1. september blev 
gårdmand Jens Rasmussen Skriver af Høbjerg hans 
hjemmedøbte søn 

RASMUS 
frembåren til sin dåbs stadfæstelse i Ålsø kirke 
af stuepigen Anne Sofie Mortensdatter på Katholm 
Faddere vare: Jens Sørensen Tækker og 

Søren Rasmussen af Høbjerg 
Rasmus Skriver af Ålsrode og 
Anders Christensen af Ålsø 

1782 
Dom: XXII a' trinitatis den 6. oktober i Ålsø 
kirke intr. Jens Skrivers hustru af Høbjerg 
18oo 
1. søndag efter påske den 2o. april confirmeret 
i Ålsø kirke RASMUS JENSEN - Jens Skrivers søn 
af Ålsrode - født i Høbjerg 17% år gi. 

Død inden moderens død 1813. 



SOFIE JENSDATTER SKRIVER. 

1784 
Dom: XVII ^^ a' trinitatis den 3. oktober døbt i 
Ålsø kirke indsidder Jens Rasmussen Skrivers 
datter af Høbjerg navnet 

SOFIE 
båren af pigen Maren Sørensdatter - tjenende på 
Katholm 
Faddere: Søren Hansen af Høbjerg 

Peder Skriver og Søren Skriver af Åls-
rode - samt 
Else Kirstine Sørensdatter af Katholm 
Mølle 

1784 
Dom: XX a' trinitatis den 24. oktober i Ålsø kir 
ke intr. Jens Rasmussens hustru af Høbjerg 

18oo 
1. søndag efter påske den 2o. april confirmeret 
i Ålsø kirke SOFIE JENSDATTER - Jens Skrivers dat 
ter af Ålsrode født i Høbjerg - 15% år gi. 

Sofie var i 1813 ved moderens død 
gift med gårdmand Jens Hjulmand i Colind 



SØREN JENSEN SKRIVER. 

1790 
Dom: P Fest: Mov. INN den 1. januar havde land-
soldat Jens Rasmussen Skriver og hustru Anne Kir 
Stine Christensdatter af Ålsrode en søn til dåb 
en i Ålsø kirke, som blev kaldet 

SØREN 
båren af pigen Anne Sofie Rasmusdatter af Ålsrode 
Faddere: Søren Hansen af Høbjerg 

Mads Smed af Ålsø 
Peder Skriver og Søren Skriver af Åls-
rode. 

1790 
Dom: Invocavit den 21. februar intr. Jens Skriv 
ers hustru af Ålsrode. 

l8o6 
1. søndag efter påske den 13. april confirmeret 
i Hoed kirke SØREN JENSEN - gårdmand Jens Skriv 
ers søn af Ålsrode født i bidm 16 år gi. 

Da moderen dør-i 1813 er han 
soldat ved jyske infanteriregiment 8. kompagni. 

Søren blev gårdfæster i Ålsrode 
på jordebogsmatr. nr. 5 og ny matr. nr. 15. 



Folketælling i Ålsrode 
I80I 

Jens Rasmussen Skriver husbonde 48 år begge 
i 1. ægteskab bonde og gård-
beboer 

Anne Catrine Christensdatter hans kone 49 år 
Rasmus Jensen 16 år 
Sofie Jensdatter 14 år ugifte deres børn 
Søren Jensen 12 år 
Søren Iversen tjenestekarl. 58 år gift 2. 

gang 



Folketælling i Ålsrode 
1787 

42. familie 

Jens Rasmussen mand 29 år .begge i 1. ægte-
skab indsidder og national 
soldat 

Anne Kirstine Christensdatter 37 år hans kone 
Rasmus Jensen 5 år 
Sofie Jensdatter 3 år ugifte deres børn 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS 
I ÅLSRODE ÅR I800 

Nr. 14. 
Gårdfæster: Jens Rasmussen Skriver 

a) Et hus norden i gården vender i øster 
of vester,9 fag, 24^ alen lang,8 1/4 
alen dyb, 3 3/4 alen høje stolper og 
bygget af ege under og fyr og eg samt 
elle overtømmer, stråtag og klinede 
vægge 
Indrettet til: 
Stue, værelser, køkken og bryggers 
med loft over 6 fag, 3 skorsten, 1 
jernkakkalovn og 1 kobberkedel i grue 
der er udenfor taxationen 
Disse 9 fag taxeres a" faget for 12 
Rdl. og udføres med llo Rdl. 

b) Et hus sønden i gården vender i øster 
og vester, 17 fag, 51 alen lang,8% al 
en dyb,3 1/4 alen stolper,og bygt af 
lige materialer som stuehuset 
Indrettet til 
Lade, lo og indkørselsport 
Taxeres a' faget for 6 Rdl og udføres 
med loo Rdl. 

c) Et hus norden i gården vender i øster 
og vester,6 fag, 18 alen lang,7 1/4 



alen dyb, 3 alen høje stolper: 
Indrettet til: 
Lejevåning med skorsten og loft over 3 
fag, 1 jernkakkelovn og 1 kobberkedel 
i grue, der er udenfor taxationen 
Taxeres a' faget for 5 Rdl.og udføres 
med 3o Rdl. 

d) Et hus østen i gården vender i sønder 
og nord, 8 fag, 24 alen lang,7 1/4 dyb 
3 1/4 stolper og bygt af samme materia 
ler som foranførte længer 
Indrettet til: 
Kohus, hakkelsehus og vognport 
Taxeres a'faget for 4 Rdl - udførs med 3o Rdl. 

e) Et hus vesten i gården vender i sønder 
og nord,11 fag,33 l/4alen langt,7% alen 
dyb, 3% alen høje stolper og bygget som 
de forrige længer med undtagelse af over 
tømmeret som er af fyr og eg. 
Indrettet til: 
Kostald, fårehus og karlekammer. 
Taxeres a^ faget for 16 Rdl. og udføres 
med llo Rdl. 



JENS RASMUSSEN SKRIVERS 2. HUSTRU 

MARIE PEDERSDATTER 



MARIE PEDERSDATTER. 

Født 1789 i Glatyed som datter af Peder Hemme-
sen pg Bodil MikkeLsdatter og døbt i Hoed kirke 
13. februar 1789. 

Hendes fader døde inden 18ol 
og hendes moder gifter sig med en Jens Clausen 
og senere med Morten Jensen som hun er gift med 
i 1814. 

Gift med Jens Rasmussen Skriver 
1814 
Den 5. januar blev til ægteskab indskreven enke 
manden Gårdmand Jens Rasmussen Skriver af Åls-
rode og pigen Marie Pedersdatter. Morten Jensens 
steddatter af Glatved. Forlovere vare Søren An-
dersen Bend af Ålsrode og fornævnte Morten Jens 
en af Glatved 
1814. 
den 2. april blev enkemanden gårdmand Jens Ras-
mussen Skriver af Ålsrode og pigen Marie Peders 
datter ægteviede i Hoed kirke. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER JENS RASMUSSEN 
OG 

MARIE PEDERSDATTER 



RASMUS JENSEN SKRIVER 1851. 

RASMUS! født den 1. marts hjemmedøbt den 2. do 
og døbt i Ålsø kirke den 3. søndag efter påske 
den 16. april. - Faderen gårdmand Jens Rasmussen 
Skriver af Ålsrode- Moderen Marie Pedersdatter. 
Faddere: Jens Jensen Smed. 

Husmand Søren Slott - tjenestekarl Niels 
Slott - alle af Ålsrode 
Gårdmand Søren Morten af Høbjerg samt 
Jens Hjulmands kone af Colind, som bar 
barnet. 

Moderen intr. bemeldte den 16. april. 



JENS JENSEN SKRIVER. 1851. 

JENS: Født den 23. september, hjemmedøbt den 24. 
do. - Døbt i Ålsø kirke den 23. søndag efter tri 
nitatis den 9. november. - Faderen gårdmand Jens 
Rasmussen Skriver af Ålsrode - Moderen Marie Ped 
ersdatter. 
Faddere; Gårdmand Jens Skrivers hustru af Ålsro 

de. 
husmand Morten Jensen af Glatved 
Søren Slott af Ålsrode 
indsidder Anders Iversen ibid samt 
pigen Edel Sørensdatter af Ålsrode, som 
bar barnet 

Moderen intr. bemeldte 9. november 

1832 
Confirmeret i Ålsø kirke 
Jens Jensen af Ålsrode - søn af afgangne gård-
fæster Jens Rasmussen Skriver og Marie Peders-
datter i Ålsrode - 14% år gi. - født 22. april 
1817 - god kundskab og ulastelig opførsel, 
vac. d. 22. juni 1818 af Neve. 



ANNE KIRSTINE JENSDATTER 
182o 
ANNE KIRSTINE: Født den 13. juli, hjemmedøbt d. 
14. do. 
barnet døde den 19. juli føf dåbens publicatiqn 
Faderen Jens Rasmussen Skriver af Ålsrode 
Moderen Marie Pedersdatter. 

182o 
Moderen intr. lo. søndag efter trinitatis den 6. 
august 



JENS RASMUSSEN SKRIVER 
døde i Ålsrode I6/I0 1822 

og der blev holdt skifte 
efter ham. 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
JENS RASMUSSEN SKRIVER 

År 1822 den 16. oktober mødte undertegnede skif-
teforvalter i Ålsrode by for at begynde skifte 
efter sammesteds i dag ved døden afgangne gård-
fæster Jens Rasmussen Skriver. Som vitterligheds 
vidner var tilstede gårdmændene Anders Iversen 
og Peder Jochumsen - begge af Ålsrode. 
Enken Marie Pedersdatter med laugværge husmand 
Chresten Kong var nærværende og opgav den afdød 
es livsarvinger at være: 
1 søn Søren Jensen Skriver 33 år - bosat i Åls-

rode. 
1 datter Sofie Jensdatter 37 år gift med Jens 

Rasmussen Hjulmand i Colind 
Af 2. ægteskab: 
1 søn Rasmus 8 år 
1 søn Jens 5 år 
Af disse var tilstede Søren Jensen Skriver såvel 
på egne som værge for de umyndige børn. 
Enken Erklærede at vedblive ved fæstet. Boets ind 
og udbo blev registreret og vurderet således: 

Rbd. Mrk Sk 
I dagligstuen 

1 bord o 2 o 
1 bilægger kakkelovn 4 o o 
1 stol o o 2 



1 fyrkiste 0 4 0 
1 skab 1 0 o 
1 jernrist o 0 4 
1 rokke 0 4 0 
1 stribet bolsters overdyne 1 4 0 
1 olmerdugs underdyne 1 0 0 
2 stribede hovedpuder 0 3 0 
1 par lagner 0 3 0 
1 omhæng til 2 senge 1 2 0 
1 manglefiel 0 0 4 

1 køkkenet 
1 salttrug 0 4 0 
1 jernrist 0 3 0 
1 trefod 0 1 0 
1 ildtang 0 1 0 
1 mælkebøtte 0 0 4 
1 bord o 0 2 

1 den yderste stue 
1 bord 1 0 0 
1 olmerdugs overdyne 2 0 0 
1 do underdyne 1 4 0 
1 sælde 0 1 8 
1 kærne 0 2 0 
1 jernstang 0 0 8 
2 hovedpuder 0 2 0 
1 par lagner o 3 0 
1 omhæng 0 4 0 
1 sengested 1 o 0 



1 kiste 1 0 0 
1 blåmalet dragkiste 3 0 0 
1 gi. skab 1 4 o 
1 blå trøje 0 4 0 
1 blå trøje 0 4 0 
1 blå kjole 1 0 0 
1 par blå bukser 0 3 0 
1 gi. hvid trøje 0 1 8 
1 gi. do o 0 12 
1 par bukser 0 0 8 
1 brystdug 0 0 4 
3 skjorter 0 3 0 
1 hat 0 0 8 
1 sort loden hue 0 0 2 
1 blå hue 0 0 4 
2 par uldne strømper 0 1 0 

1 bryggerset 
1 bagetrug 0 3 0 
1 øltønde 0 5 0 
1 kar 0 2 0 
1 lille ballie 0 1 0 
1 strippe 0 0 8 
1 gruekedel 2 0 0 
1 jerngryde 0 2 0 
1 spand o 1 0 
4 sække og 1 pose 0 4 0 
1 bryggestol o o 2 
1 kværn med behør 0 2 0 



1 ballie 0 1 0 
1 loftstige 0 0 4 
2 leer o o 4 
1 slådrag o o 8 
1 tørvespade 0 4 o 
2 hakker 0 1 0 
1 gi. standtønde 0 o 8 

1 gården 
1 beslagen vogn med behør 6 6 0 
1 trævogn med do 2 0 0 
2 par leider med stænger og reb 1 o 0 
1 plov med behør 4 0 o 
1 skær og 1 langjern 0 4 0 
Seler til 4 bæster 0 2 0 
1 hakkelseskiste med kniv 0 5 0 
1 sortblisset hest 14 år 2 o 0 
1 hvid hoppe 11 år 2 0 0 
1 sort do lo år 3 0 0 
1 skimlet do lo år 2 2 o 
1 sort do 13 år 2 0 0 
1 sort do 3 år 3 0 0 
1 brunskimlet hest år 2 2 o 
1 hvid åo 4 år 6 0 0 

1 hvid ko 3 år 6 0 0 
1 rød do 11 år 4 o 0 
i soreAjelmet do Z år 0 0 
1 rød do 2 år 3 0 0 
1 rødhjelmet do 2 år 3 0 o 



1 hvid do 1 år 1 1 0 
1 so 2 år 2 0 0 
1 gris 1 2 0 
5 gæs 1 4 o 
8 får, 7 lam og 1 vædderlam 12 0 o 
1 håndøkse 0 1 0 
1 skovøkse o 1 o 
1 skovsav 0 8 0 
1 buesav 0 1 4 
1 båndkniv o 1 0 
1 naver 0 0 12 
1 spigebor med skaft 0 0 8 
1 knibtang 0 0 12 
1 hammer 0 0 8 
2 forke o 1 8 
2 river 0 0 8 
1 tagstige 0 2 0 
1 slæde o 1 8 
1 hugstol 0 0 12 
1 tællestol 0 0 12 
2 trægrebe o 0 4 
2 skovle 0 0 2 
1 strippe 0 1 8 
1 gi. hjulbør 0 0 12 
1 slibesten med tilbehør 0 1 0 

Tilsammen 124 o 8 



På skifteforvalterens opfordring erklærede enk 
en og de tilstedeværende at de ikke vidste mere 
boet tilhørende end det ovennævnte registrerede 
ind - og udbo, hvorved er at bemærke at det den 
afdøde fæster i sin tid overleverede inventarium 
såvel som besætning bliver at fradrage, - føde 
og sædekorn fandtes at være tilstrækkelig. 
Skifteforvalteren pålagde enken at være ansvar-
lig for boets ejendele og da intet videre var 
at foretage blev skiftets videre fremme udsat 
til 31. dagen og det passerde blev bekræftet med 
alle tilstedeværendes underskrift. 

Secher og Jørgensen 

Marie Pedersdatter Christen Kong 
m.f.p. m.f.p. 

Søren Jensen Skriver 
m.f.p. 

Til vitterlighed: 

Anders Sørensen 

P.J. 
betyder Peder Jochumsen 



SKiFTEFORTSÆTTELSE. 

År 1822 den 12. november blev på begæring af en 
ken atter stervboet efter afgangne gårdfæster i 
Ålsrode Jens Rasmussen Skriver foretaget i sterv 
bostedet i overværelse af enken med hendes laug 
værge Søren Andersen af Ålsrode, den myndige søn 
Søren Jensen og vitterlighedsvidnerne Peder Jo-
chumsen og Anders Iversen - gårdmænd i Ålsrode. 
Enken såvel som sønnen Søren Jensen erklærede 
dem fornøjet med den den ved sidste forretning 
på boets effekter ansatte vurdering på 124 Rbd. 
6 mark sedler og tegn. 
Enken anmærkede derimod at hun foruden, hvad 
hun skylder husbonden, der nærmere vil blive op 
givet endvidere var bortskyldig til hendes fa-
der Morten Jensen i Glatved - 15. Rbd. og til 
Severin Jørgensen i Katholm Mølle 4 mark tegn-
til gårdmand Niels Møller her i byen 3 td. korn 
og til husmand Søren Slot ligeså her i byen 4 
mark tegn for en kalv. 
Derimod erklærede hun intet at have tilgode. 
Hun anmærkede fremdeles at gårdmand Jens Thomas 
sen i Grønfeldt havde gjort fordring på hendes 
afdøde mand for 16. Rbd. 4 mark i sedler og tegn 
- som nu var hans hustru Mariane Madsdatter for 
hvem den afdøde i sin tid var formynder - for-
mentligen ville have tilgode, men hvilken arv 



straks blev udlånt til smeden Jens Jensen her i 
byen, der har lovet at indbetale samme den 11. 
december næstefter. 
Ingen meldte sig med videre krav - thi blev for 
retningen og skiftet udsat indtil videre. 
Det passerede bekræftes med underskrift. 

Secher og Jørgensen 

Marie Pedersdatter 
m.f.p. 

Søren Jensen 
m. f. p. 

Søren Andersen 
m.f.p. 

Peder Jochumsen 
m.f.p. 

Anders Sørensen 



SKIFTEFORTSÆTTELSE. 

År 1822 den 2o. december blev skiftet efter af-
gangne Jens Rasmussen Skriver i Ålsrode fore-
taget i overværelse af vitterlighedsvidnerne 
sognefoged Martinus Jensen og gårdmand Anders 
Præst - begge af Høbjerg. 
Enken Marie Pedersdatter med laugværge Søren An 
dersen og arvingerne Søren Jensen af Ålsrode og 
Jens Rasmussen Hjulmand af Colind og formynder 
en husmand Søren Rasmussen Skriver af Ålsrode 
for de 2 umyndige vare samtlige tilstede, 
se næste side: 



Foruden denne fordring for hvilken husbonden på 
stod fortrinlig betaling eller udlæg i boet be-
mærkede han endvidere at indeværende års skat-
ter ej heller var betalte. 
Han afgav protokollen til stedets dommer hr. Aa 
gaard, som var tilstede til fordringens påkjend 
else. 
Gårdmand Jens Thomasen af Grønfeldt mødre på sin 
kones Mariane Madsdatter og dennes søster Ane 
Catrine Madsdatters vegne og anmeldte i henhold 
til hvad der er omhandlet ved forretningen under 
d. 22. f.m. en fordring på boet stor 33 Rbd. 2 
mark sedler og tegn, som disses tilholdte arv 
efter deres fader afgangne Mads Christensen og 
som i sin tid var udbetalt til afgangne Jens Ras 
mussen Skriver, som værge for hvilke summa han 
gjorde påstand om fortrinlig betaling af boets 
midler. 
Efter at stedets dommer var tiltrådt blev afsagt 
følgende kjendelse: 

Kjendelse 
Husbondens ovenanførte fordring blev foreholdt 
boets vedkommende hvilke erklærede at samme rig 
tig er anført og husbonden vil altså for samme 
blive at give udlæg. 
Med hensyn til dens fortrinsret, da vil de i dag 
anmeldte myndlinges midler, som af den afdøde 



1 egenskab som værge er modtaget blive at give 
udlæg ifølge lovens % 5 - 14 - 37 forud for hus 
bondens krav og da der under skiftebehandlingen 
ikke er anført andet krav der efter lovgivningen 
kunne præjudicere husbonden så eragtes at de un 
der skiftebehandlingen efter Jens Rasmussen Skri 
ver anførte gældsfordringer børr husbonden for 
de udi boet fordrede 159 Rbd. 1 mark 1 3/4 sk. 
sølv 461 Rbd. 3 mark og 6 sk. sedler og tegn -
2 td. rug - 2 td. byg og 2 td. 2 skp. havre have 
forlods udlæg af boet næstefter 33 Rbd. 2 mark 
sedler og tegn, som af den afdøde er modtaget på 
myndlingene Mariane Madsdatter og Ane Catrine 
Madsdatters vegne, som disses værge. 

Ågård. 
På grund af foranstående kjendelse blev nu samling 
i boet berammet at afholdes i stervbostedet næst 
kommende 9. januar formiddag, hvortil smeden 
Jens Jensen, der i sin tid som forhen anført mod 
tog bemeldte myndlinges arvepart 33 rbd. 2 mark 
til låns for at høre om han som debitor i boet 
i mindelighed vil afgøre sagen. 
Forretningen blev sluttet og forsynet med alle 
vedkommendes underskrifter, hvorhos Jens Rasmus-
sen Hjulmand samtykker i den på boets effekter 
ansatte vurdering og frafaldt ethvert påstand 
om krav på arv af hvilken grund han erklærede 



ej at ville give møde under skiftet. 

Secher og Jørgensen 

Marie Pedersdatter Jens Hjulmand 

Søren Jensen Søren Rasmussen Skriver 

Jens Thomassen 

Martinus Jensen 

Anders Andersen Præst. 



SKIFTEFORTSÆTTELSE. 

År 1823 den 13. maj blev skiftet efter gårdmand 
Jens Rasmussen Skriver i Ålsrode foretaget på 
Katholm, hvorved smeden Jens Jensen af Ålsrode 
mødte og betalte de ved forretningen den 9. jan 
nuar dette år værende 14. Rbd. sedler, ligesom 
også gårdmand Jens Thomassen af Grønfeldt var 
nærværende og modtog bemeldte 14 Rbd. sedler, 
hvorved han erklærede på egne og svigerinde Ane 
Catrine Madsdatters vegne intet videre krav at 
have på boet eller sammes vedkommende. 
Således passeret blev bekræftet med underskrift 

Secher og Jørgensen 

Jens Thomassen 

Jens Jensen Smed 



SKIFTEAFSLUTNING. 

År 1823 den 11. november blev skiftet efter af-
gangne gårdfæster i Ålsrode Jens Rasmussen Skriv 
er foretaget på Katholm til endelig slutning i 
overværelse af vitterlighedsvidnerne Peder Tuf-
kier og Anders Jensen begge på Katholm. 
Enken Maren Pedersdatter med hendes antagne laug 
værge Hans Rasmussen , sønnen Søren Jensen og 
formynderen Søren Rasmussen Skriver var nærværen 
de. 
Ved herredsfogedens kjendelse af 2o. december 
forrige år er husbonden Secher og Jørgensen til 
kjendt fortrinsbetaling af boet for deres for-
dring stor lo9 Rbd. 2 mark 2 skilling sølv - 461 
Rbd. 3 mark 6 skilling sedler og tegn - 2 td. 
rug, 2 td. byg, 2 td. 2skp. havre næst efter 33 
Rbd. 2 mark sedler og tegn - umyndiges penge, 
hvilke sidstnævnte sum ifølge de i boet den 9. 
januar og 1. maj dette år afholdte samlinger er 
afgjort og betlat, men da boets ejendele ikkun 
var vurderet ved forretningen af 16. oktober for 
rige år og hvorimod ingen havde noget at erindre 
til 124 Rbd. 8 mark sedler og tegn er samme fal 
lit og følgelig bliver ingen arv at uddele. 
Af boets indtægtssum, der i sølv udgør 99 Rbd. 
1 mark 9 3/4 skilling bliver skiftets bekostning 
er dernæst at beregne således 



a) Salarium 1 Rbd. o mark o sk 
b) 1/3 % til kongens kasse o 2 o 
c) til justitsfonden o 1 lo 
d) til vitterligheds- og 

vurderingsmænd for 9 
møder 2 4__ _ 14 

lait 4 2 8 
Skifteforvalteren afgiver sit salarium. 
Retten blev betalt. 
Secher og Jørgensen eftergav enken deres tilgode 
havende på boet imod at hun udreder den øvrige 
derpå hvilende gæld, hvilket hun lovede. 
Da ingen havde videre i boet at andrage blev det-
te på samtliges begæring erklæret sluttet og det 
passerede bekræftet med underskrift: 

Secher, Jørgensen 
Maren Pedersdatter 

Søren Jensen Skriver 
Søren Rasmussen Skriver 

Som vitterlighedsvidner: 

Peder Tufkier 
Anders Jensen 



MARIE PEDERSDATTER SIDDER NU 
MED FÆSTET TIL HUN GIFTER 
SIG MED HANS RASMUSSEN 
SOM BLIVER DEN NYE FÆSTER 



HANS HANSEN 
FÆSTER 1823 - 26 



HANS RASMUSSEN 

Født ca 177o formentlig i Lyngby. 

1823 
Trolovet den 27. juli og viet den 22 november, 
ungkarl Hans Hansen af Lyngby og Enken Marie Pe 
dersdatter af Ålsrode. 

Forlovere: gårdmand Strand Søren af Ålsrode 
husmand Morten Jensen af Glatved 

1826 
Død i Ålsrode 25. november og begravet 26. nov. 
- gårdfæster i Ålsrode 56 år gi. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER HANS RASMUSSEN 
OG 

MARIE PEDERSDATTER 



MAREN HANSDATTER 1851. 

MAREN: født den 15. og hjemmedøbt den 16. april 
døbt 2. pinsedag den 7. juni 
Faderen gårdmand Hans Rasmussen 
Moderen: Marie Pedérsdatter af Ålsrode. 
Faddere: Anders Iversen, Søren Tækker og Søren 

Skriver - alle af Ålsrode 
Anne Marie Madsdatter af Glatved 
Jeppe Rasmussens kone af Bugtrup som 
bar barnet 

Moderen intr. d. 7. juni 



Marie Pedersdatters mand dør i 
Ålsrode 26. november 1826 , men Marie er lige 
blevet gravid og føder efter sin mands død: 

HANS HANSEN 

1827 
HANS HANSEN: født den 9. og hjemmedøbt den lo. 
august - døbt Alle Helgensdag den 4. november 
Faderen afgangne gårdfæster Hans Rasmussen 
Moderen Marie Pedersdatter af Ålsrode 
Faddere: Jens Jensen Skriver 

Søren Pedersen Lund - begge Ålsrode 
Morten Jensen af Hoed samt 
sidstnævntes kone som bar barnet 

1827 
Moderen intr. 9. sep. 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
HANS RASMUSSEN 

I 
ÅLSRODE 



1826. 
Hans Rasmussen død den 25, november -

begravet den 26 november ^ 
gårdfæster i Ålsrode 56 år gi. 



SKIFTE. 

År 1826 den 27. november indfandt på den constitu 
erede skifteforvalters vegne forvalter Stenberg 
af Katholm med tiltagne vitterligheds og vurde-
ringsmænd sognefoged Martinus Jensen og gårdmand 
Claus Pedersen Præst af Høbjerg i stervboet efter 
afdøde gårdbesidder Hans Rasmussen af Ålsrode for 
at afholde en lovlig registrerings og vurderings-
forretning over dette bos ejendele til påfølgende 
skifte og deling imellem enken og det med den af-
døde fælles sammenavlede barn, som blev angivet ^ 
at være en datter Marie Hansdatter 2 år og hjem-
me i stervbostedet. 
Ved forretningen var nærværende som formynder for 
den umyndige hendes farbroder husmand Jens Rasmus 
sen i Colind så var og tilstede enken Marie Pe-
dersdatter med laugværge husmand Morten Jensen i 
Hoed. 
Derpå registreredes boets ejendele som af vurde-
ringsmændene blev anført således: 

SEDLER 
I Dagligstuen. 

Indbo 
1 fyrbord med fod o 3 o 
2 fyrbænke o o 6 
3 gi. stole o 1 8 



1 hylde 0 0 4 
1 bilægger kakkelovn 6 0 0 
1 brunmalet hængeskab 0 3 0 
1 skuffen på do noget jern 0 0 4 
1 brunmalet egekiste 2 0 0 

Derudi 
1 blå vadmels kjole 1 0 0 
1 lyseblå klædes kjole 1 3 0 
1 par skindbukser 0 3 0 
1 grønstribet hvergarns vest 0 1 0 
2 stk. klæde 0 o 12 
2 veste o 1 o 
1 gi. hat 0 1 0 
2 par strømper 0 2 0 
2 stk. halstørklæder 0 3 0 
4 skjorter 1 2 0 
1 par støvler 0 4 0 

1 gi. egekiste o 4 0 
1 fyr stolpesengested 1 0 0 
1 rødternet omfang 0 4 o 
1 blåstribet olmerdugs overdyne 4 0 0 
1 hvid vadmels underdyne 2 0 0 
2 hovedpuder 0 2 0 
1 par blårgarns lagner 1 0 0 
1 fyr stolpesengested 0 2 0 
1 gi. vadmels overdyne o 4 o 
1 gi. vår o 0 8 



1 hovedpude 0 1 0 
1 par blårgarns lagner 0 2 0 

1 storstuen 
1 fyrbord på krydsfod 1 0 0 
2 bænke 0 1 0 
1 pyramide o 0 8 
1 brunmalet standskab 0 2 o 
4 mælkebøtter 0 1 0 
4 lerfade 0 1 o 
1 lerpotte o o 2 
1 træstol 0 1 0 
1 gi. egeskrin 0 1 8 
1 stolpesengested med 3 stk. blåt 

omfang 1 2 0 
1 blå og hvidstribet olmerdugs over 

dyne 2 0 0 
1 bolsters underdyne 0 4 0 
2 hovedpuder 0 1 0 
1 par blårgarns lagner 0 1 0 

1 mangefiel med stok 0 0 8 
1 trævægt 0 1 0 
1 klædesbørste 0 2 0 
1 spejl 0 4 0 

1 spisekammeret. 
1 gi. fyrbord på krydsfod 0 1 0 
1 øltønde og 1 tragt 0 3 0 
1 salttrug 0 2 0 



1 halmløb og 1 grynkube 0 1 8 
2 gi. madkurve 0 0 8 
2 grynbøtter 0 0 12 
1 træ haspe 0 1 8 
1 hørteen 0 0 2 
1 spinderok og garnvinde 0 2 0 
1 træspand med jerngreb 0 o 12 
1 jerngryde 0 2 0 
1 mæssing kedel 0 1 8 
1 jernpande og 1 ildklemme 0 1 8 
1 gi. standskab 0 2 0 
1 lygte 0 0 4 
1 lysestage 0 0 6 
1 par karter 0 0 4 
1 øltragt 0 0 12 
1 jernrist 0 0 4 
1 lille kobbertragt 0 0 8 

1 bryggerset og køkkenet 
2 egekar 0 4 0 
1 ballie og 1 strippe 0 2 0 
1 egestandtønde 0 0 12 
1 bagetrug 0 1 0 
1 håndkværn o 3 0 
1 sold og 1 sædeløb 0 2 0 
1 kobber gruekedel 8 0 0 

På loftet 
1 stige 0 0 6 



2.ege standtønder 0 1 o 
1 ølfierding , 0 1 0 
1 smørkærne 0 1 0 
1 drøftetrugi'^ j 0 o 4 
1 haspe ; 

gården 
0 o 6 

% års svin : r 2 0 0 
1 sorthjelmet ko 13 år 5 o 0 
1 hvid lo år 4 0 0 
1 rød 4 år lo 0 o 
1 blakgrimet kvie 2 år 4 0 o 
4 kalve 4 0 0 
14 får 21 0 0 

lait _98 5 4__sedler 
Mere vidste enken ikke at påvise som boet til-
hørende, hvorimod hun angav at have tilgode hos 
Gårdmand Søren Skriver 4 Rbd Sedler 
hos Indsidder Anders Mogensen ibid 2 Rbd. Sedler 
samt 6 R^d. Sedler 
hos Hans Dam i Revn 
for hvilke fordringer den afdøde ikke havde for-
synet sig med noget bevis. 
Derefter blev af vurderingsmændene foretaget skøn 
over gårdens besætning og inventarium samt det i 
strået indavlede korn hvorved fandtes: 
1 sort hoppe 14 år, 1 do 7 år, 1 do 3 år, 1 grå 
do 9 år, 1 sort hest 4 år, 1 brun do 9 år, 2 
årsføl 



2 jernbeslagne vogne med fuldt behøF, 1 trævogn 
med møjfiele, 1 jernplov med fuldt behør, 1 bag-
plov, % jernharve, % træharve, seletøj til 6 bæst 
er, 1 skærekiste med kniv, 4 kornsække og 1 pose 
2 hørforke; 1 jerngreb, 1 skovsav, 2 økser, 1 
slibesten, 2 spande,.1 tællestol og 1 båndkniv. 

I strået forefandtes omtrent 
5 traver rug, 2 traver byg, og lo traver hvede, 
hvilket skønnes at være utilstrækkelig til føde 
og sædekorn og således ikke kan gives fordel i 
boet. 
Da afdøde Hans Rasmussen på grund af omstændig-
hederne ikke var meddelt fæstebrev på gården el-
ler den i overenstemmelse med forordningen af 8. 
juni 1787 synsforretning så vil gårdens bygning 
ers tilstand og besætning og inventariums beskaf 
fenhed hvilket vi skønnede at være forsvarlige 
ikke få nogen indflydelse på eller vedkomme dette 
stervbo. 
Enken angav, at der på boet ikke hvilede nogen 
gæld med undtagelse af hvad der for kongelige 
skatter og jordebogsafgifter skyldes til Katholm 
hovedgård: 

Sølv Sedler 
1) Til udgangen af 1825 1 3 o- 12 4 4 ^ 
2) For året 1826 skatter og jordebogsafgifter 

hvis størrelse imidlertid for tiden var hende 
ubekjendt. 



3) Endvidere angav enken at den afdødes begrav-
else havde kostet lo Rbd. 3 mrk* hvilken sum 
hun ved skiftet forventede forlods udlagt* 

Da intet videre for i dag var at foretage så 
blev boets midler under medbørlig ansvar overie 
veret enken til hendes fri rådighed og det i dag 
passeret bekræftet med underskrifter. 

Stenberg 
Marie Pedersdatter 

m.f.p. 
Som laugværge: 

Morten Jensen 
Som formynder: 

Jens Rasmussen 
m.f.p. 

Som vurderingsmænd: 
Martinus Jensen 

Claus Pedersen Præst. 



SKIFTEFORTSÆTTELSE. 

År 1826 den 29. december blev i overværelse af 
2 vidner skiftet efter afdøde gårdbesidder Hans 
Rasmussen i Ålsrode foretaget. 
Enken Marie Pedersdatter mødte med laugværge Mor 
ten Jensen og anmeldte at hun var kommet i erin 
dring at hendes afdøde mand havde indladt sig 
med at have hos efterskrevne personer penge ude 
stående nemlig: 
1) Husmand Jens Rasmussen i Collind 12 Rbd. sed-

ler 
2) gårdmand Jeppe Rasmussen i Bugtrup lo Rbd. 
3) Søren Laursen i Nødager 2o Rbd. 
4) Gårdmand Laurs Forridder i Tirstrup 2o Rbd. 
5) Søren Snedker i Weilby lo Rbd. som i pant hav 

de stillet et hovedvandsæg 
For ovennævnte fordring havde enken ingen hånd-
skrifter at forevise, men hun forventede at skyld 
nerne der tilkaldes vedgår gælden. 
Skifteforvalteren lovede at få fordringerne an^ 
nerkendte hvorefter skiftet blev udsat. 

Stenberg 
Marie Pedersdatter 

Som vidner: 
August Butz, Ravn 

Morten Jensen som laugværge. 



SKIFTEAFSLUTNING. 

År 1827 den 31. december blev på Herredsfoged-
ens kontor i Grenå efter foregående indkaldelse 
og i overværelse af vidnerne sognefoged Martinus 
Jensen og gårdmand Claus Præst af Høbjerg fore-
taget skiftesamling i stervboet efter afdøde gård 
besidder Hans Rasmussen af Ålsrode for pm muligt 
at få skiftet sluttet. 
Skifteforvalteren anmækede at boet-har henstået 
dels for at få de anmeldte fordringer inddrevne 
og dels fordi enken nogen tid efter registrerings 
forretningen anmeldte at være frugtsommelig med 
den afdøde. 
Enken med laugværge husmand Morten Jensen af Hoed 
var mødt og anmeldte at hun i august måned var 
nedkommet med en søn, der i dåben havde modtaget 
navnet HANS hvorfor hun på nærmere anledning for 
klarede at fødlen indtraf den 9. august. 
Ligeledes var tilstede som formynder for de umyn 
dige husmand Jens Rasmussen af Colind. 
Skifteforvalteren anmeldte husbondens fordring i 
boet således: 

Sølv Sedler 
a) Kongelige skatter og 

herskabelige afgifter 
til 1825 års udgang 1 4 o 12 o 68 

b) Kgl. skatter for 1826 46 o 72 % 



c) Forstrækning i foråret 1826 - - - - -
lait 1 Rbd. 48 sk. sølv 59 Rbd 45 Sk. 

Sedler 
men anmærkede derfor at de anmeldte restancer er 
anførte således som de befahdtes véd régistreriag 
en hvorimod enken har betalt de anførte 1 Rbd/ 48 
Sk. sølv og ved leveret skattekorn og fourage dæk 
ket skatter for året 1826 således at herskabets 
fordring nu alene består i de ovenanførte 12 Rbd. 
68 ^ sk. sedler, hvilke skifteforvalteren begære-
de den kongelige kasse som ejer af Katholm til-
kjendt med fortrinsret i boets ejendele. 
Han overleverede da til den ende skifteprotokol-
len til dommeren hr. cancilliråd Aagaard med be-
mærkning at der under registreringsforretningen 
ikke er anmeldt nogen anden fordring på boet uden 
alene den afdødes begravelse som havde kostet lo 
Rbd. sedler., hvorefter skifteforvalteren begære-
de dommerens kjendelse. 
Stedets dommer tiltrådte og efter åt have forholdt 
enken og hendes laugværge husbondens gjorte for-
dring og disse dertil erklærede at de samtykkede 
i rigtigheden deraf ligesom skifteforvalteren og-
så behørigen legitimerede samme blev eragtet: 
Ejeren til Katholm bør være berettiget her af bo-
et at nyde udlæg for ommeldte fordring 12 Rbd. 
68% sk. sedler og tegn næstefter begravelsesomkost 
ningerne. 



ningerne. 
Kjendelsen blev oplæst for vedkommende og ved un-
derskrift bekræftet. 

Aagaard. 
Derefter optog skifteforvalteren boet til slut-
ning og over sammes ind og udgæld fremsatte følg-
ende 

Repartion 

Indtægt 
1) Boets værdier efter den under 28. november 1826 

afholdte og i denne protokol folio 268 indfør-
te registreing og vurdering beløber sig til 

Sedler 
98 5 4 

2) Den af enken i sin tid anmeldte lo Rbd. sedler 
som af husmand Søren Snedker i Weilby skylder 
til boet og hvorfor er modtaget et sølv hoved 
vandsæg, som af skifteforvalteren hærmere af-
fordrede debat uden at han endnu har afgjort 
denne gæld. 
Søren Snedker var indkaldt til at møde under 
denne forretning og lod møde med sin husbond 
hr. proprietær Jørgensen på Ingvorstrup der er 
kiærede at Søren Snedkers fattige omstændig-
heder ikke tillod ham at ankøbe sit pant hvor-
imod han overgav dette til boet, når hans gæld 
dermed måtte bortfalde. Denne erklæring blev 



enken og formynderen foreholdt og da de var vi 
dende om Søren Snedkers uformuenhed og indså 
at det kun ville medføre unyttige udgifter for 
boet at sagsøge samme så frafaldt de denne for 
dring imod at modtage det nævnte sølvhovedvands 
æg der af skifteforvalteren blev vurderet til 
3 Rbd. 

3) I anledning af de af enken anmeldte 2 Rbd. sed 
ler der haves tilgode hos indsidder Anders Mog 
ensen i Ålsrode var bemeldte Ånders Mogensen 
indkaldt. 
Anders Mogensen fragik gælden og da boet ikke 
var i besiddelse af noget bevis for sammes rig 
tighed frafaldt enken og formynderen denne for 
dring. 

4) Af den hos Søren Skriver i Ålsrode anmeldte 
fordring på 11 Rbd. sedler angav enken at have 
modtaget 3 Rbd. 2 mrk, sedler, hvilket beløb 
hun ved nærmere eftertanke måtte betragte for-
dringen afgjort ved såsom Søren Skriver havde 
kontra fordring på boet for 11 Mrk, tegn. For 
mynderen billigede denne afgørelse og udføres 
således herfor 3 Rbd 32 sk. 

5) I anledning af de hos Hans Dam i Revn anmeldte 
6 Rbd. sedler var bemeldte Hans Dam indkaldt 
og mødte. Hans Dam fragik gælden og da boet 
ikke var i besiddelse af noget bevis for sam 
mes rigtighed så frafaldt enken og formynder 



en denn^ fordring. 
6) Af Jens Rasmussen i Colind fordredes 12 Rbd. 

sedler, hvilket han for skifteretten tidligere 
skriftligt har erklæret at denne gæld var af-
gjort dels ved at Overlade den afdøde en kak-
kelovn for lo Rbd. 4 mrk. og dels ved at han 
havde forrettet arbejde for 2 e 8. således 
at han anslog havende tilgode 1 Mrk. 12 sk. 
Den skriftlige erklæring lyder æåled&s 
Bemeldte Jens Rasmussen vær mødt og vedblev 
sin påstand, hvorimod han dog frafaldt de 1 
mark 12 sk. han fornemmeligen skulle have til-
gode. 
Enken beklagede at hun î :ke så sig i stand til 
at bevise boets fordring eller tilbagevise 
Jens Rasmussens påstand^ men da denne er for-
mynder for børnene så kunne enken ikke antage 
at han til tab for disse ville fragå en gæld 
når den iøvrigt var rigtig og hun frafaldt der 
for denne fordring. 

7) Af den hos Jeppe Rasmussen i Bugtrup anmeldte 
fordring på lo Rbd. sedler ang^v enken at have 
modtaget de 7 Rbd. sedler eg da hun anså boet 
fyldestgjort såsom debitor havde fordring for 
3 Rbd. hvorved hun først nu er kommet til kund 
skab så måtte hun anse denne fordring at være 
afgjort. Formynderen billigede og denne afgø-
relse udføres således 7 Rbd. sedler. 



8) Fra Søren Laursen i Nødager havde skiftéfor^ 
valteren i sin tid modtaget en skrivelse date 
ret 13. januar 1827 således lydende 
hvori han angiver, at han vel engang hat lånt 
2o Rdl. sølv af den afdøde men at dette skete 
før forordningen af 5. januar 1813 udkom og at 
gælden således fornemmeligen kun m^tte være 3 
Rbd. 2 Mrk. sedler og tegn. 
Disse så han sig imidlertid ikke istand til at 
betale og da såvel enken som formynderen var 
vidende om debitors uformuenhed og indså, at 
det kun ville medføre boet unyttige udgifter 
at sagsøge ham så frafaldt de denne fordring. 

9) Enken og formynderen angav at Laurs Forridder 
I Tirstrup at den hos ham anmeldte fordring 2o 
Rbd. sedler måtte de fragå - da de ikke var i 
besiddelse af noget bevis for dettes rigtighed 
så frafaldt de fordringen. 

Da der således ikke udenfor de udførte og indkom-
ne fordringer kan ventes mere indtægt for dette bo 
så blev da den samlede sum at anføre med: 

Sedler :_112 o 2o 

Udgift. 
Sølv. 

Dette skiftes bekostning: 
a) Skifte og skriversalær 1 3 o 
b) Til revisionskontoret o 3 o 



c) 2o% heraf til kongens kasse 0 o 
d) Skiftebeskrivelsé på 6 ark. 3 0 
e) Stemplet papir 1 4 
f) 2o% til justitsfonden o 5 
g) For herredsfogedens kjendelse 0 4 
h) Vitterlighedsvidnerne 1 3 

9 3/5 
12 

2 
8 11/5 
o 4/5 
o 

lait --.Io___o___4_l/5 

Der efter kurs 218 3/4 udgør i sedler_lg o__92 
2) Den afdødes begravelse som enken angiver at ha-
ve kostet lo Rbd. sedler hvilket hun påstod ud-
lagt tilligemed lige beløb til sin egen begravelse 
hvorimod formynderen intet havde at erindre og ud 
føres således: 2o o o 
3) Husbondens fordring efter idag 

afgjorte kjendelse 

Summa udgift 
Igen 

Der deles således: 
Enken tager den halve part med 
og børnene den anden 
Den børnene tilfaldne arv deles 
således: 
1) Sønnen Hans Hansen 
2) Datteren Maren Sørensdatter 

g_ 
43 0 64 % 

o_ 

34 0 25 3/4 
34 0 25 3/4 

22 0 81 1/6 
11 o 4o 4/12 



Enken erklærede at det ikke var hende muligt kon-
tant at udrede de anførte arveparter hvorimod hun 
tilbød at ville give børnene udlæg i boets regi-
strede og vurderede ejendele således: 
1) Til sønnen Hans Hansen: 

1 bilægger kakkelovn 6 0 0 
1 brunmalet egekiste 2 0 0 
1 bolsters overdyne 4 0 o 
1 hvid vadmels underdyne 2 0 0 
1 blå og hvid olmerdugs overdy^ 

ne 2 0 0 
1 kobber gruekedel 8 0 0 
Til datteren Maren Hansdatter: 
1 ko til værdi lo 0 0 
1 fårtil do 2 0 0 

Ved dette udlæg hvorved formynderen anså børnene 
fuldkommen fyldestgjort for deres arv erklærede 
han sig tilfreds - og blev det besluttet at det 
sønnen udlagte skulle da hans arv har nået det be 
løb overformynderen bestemmer for at inddrages 
under overformynderiets tilsyn ved en extrakt af 
skifteprotokollen hos vedkommende ret og forbliv-
er med 1. prioritets vilkår i boet indtil han op 
når sin myndighedsalder. 
Det datteren givne udlæg skal ligeledes betragtes 
som en 1. prioritets fordring i boet og udleveres 
hende enten når hun ved giftermål bliver myndig 



eller på anden måde kommer i stand til at behøve 
det udlagte - alt under formynderens tilsyn og 
ansvar hvorhos det blev vedtaget at der af de nævn 
te arveparter ikke betales renter sålænge børnene 
nyder kost og underholdning hos moderen. 
Således er dette skifte sluttet og her bekræftet 
med underskrifter. 

Stenberg 

Maren Pedersdatter 
m.f.p. 

Som laugværge: 
Morten Jensen 

Som formynder: 
Jens Rasmussen 

Som vidner 
Martinus Jensen 

Claus Præst. 



MARIE PEDERSDATTER 
FÆSTER AF GÅRDEN 

1826 - 1832 



Marie Pedersdatter sidder med fæstet 
på gården og hvad hun har håbet på er svært at 
vide og i 1832 opgiver hun fæstet til Therkild 
Laursen 



Marie Pedersdatter gifter sig 
med husmand i Øster Balle og flytter dertil og 
her finder vi hende ved folketællingen i 1834 

Folketælling i Øster Balle 
1834 

1 hus 
Niels Sørensen Blok 69 år 
Marie Pedersdatter 45 år 
Maren Hansdatter lo år 
Hans Hansen 7 år 
Marie Catrine Nielsdatter 

gift 
gift 

husmand 
hans kone 

ugifte hendes børn 
2 år ugift deres 

barn 



BØRN AF HUSMAND NIEBS SØRENSEN BLOCH 

OG 
MARIE PEDERSDATTER 



MARIE CATRINE NIELSDATTER. 



TERKILD LAURSEN 
FÆSTER FRA 1/5 183o - 1847 



SYNS - OVERLEVERINGSFORRETNING 
24. august 1832 

Jacob Aagaard, virkelig justitsråd 
byfoged og skriver i Grenå, samt 
herredsfoged og skriver i Nørre Her 
red 

Gjør vitterligt: 
At år 1832 den 27. august blev Grenå bys og Nørre 
Herreds ret til befalet tid sat og betjent af mig 
som dommer og skriver med stokkemændene Jacob An-
dersen, Jens Chr. Juul, Jens Thøger og Anders Bang 
alle af Grenå. 
Til afhjÆtmning fremlagde gårdmændene Niels Ild-
sted og Søren Pedersen, begge af Ålsø by, Hessel 
gods, en af dem under den 24. dennes afholdt syns 
og taxationsforretning over den gård i Ålsrode by 
under Katholm gods, som overleveres til ny fæster 
Terkild Laursen. Den fremlagte forretning blev af 
retten modtaget og er sålydende: 

de 
År 1832 den 24. august indfandt vi 2 underteg-
nede os ifølge rettens udmeldelse af 8. august 
1831 udi den gård i Ålsrode by under Katholm gods 
som sidst var beboet af Hans Rasmussens enke for 
i overenstemmelse med forordn, af 8. febr. 1787 
at afholde en lovlig syns og taxationsforretning 
over bemeldte gårds bygninger med sammes tilhøren 



de besætning og inventarium - alt til overleve-
ring til ny fæster Terkild Laursen. 
I overværelse af forvalter Stenberg og den nye fæs 
ter foretog vi forretningen: 

A) Besigtigede vi gårdens bygninger. 

1) STUEHUSET den nordre længe består af 11 fag med 
en udbygning til forstue, 27 alen lang 8% alen 
bred, ege under og forskelligt overtømmer, kli 
nede vægge og stråtag og indrettet fra østre 
ende 
4 fag til bryghus med skorsten, 5 fag til 2 
stuer med loft over og 4 fag vinduer, samt 2 
fag til køkken, skorsten og bageovn med loft ov 
er køkkenet. 

2) DEN VESTRE LÆNGE består af 11 fag 31 alen lang 
6% alen bred og bygget af samme materialer som 
stuehuset og indrettet fra nordre ende: 
2 fag til fårehus, 3 fag til kohus, 2 fag til 
foderhus, 3 fag til stald og 1 fag til hakkel-
seshus. 

3) DEN SØNDRE LÆNGE består af 19 fag 56 alen lang 
Salen bred, ege under og fyrovertømmer med kli 
nede vægge og stråtag og indrettet fra vestre 
ende: 
2 fag til foderhus, 2 fag til lade, 2 fag til 
lo, 2 fag til lade, 1 fag til vognport, 3 fag 
til lade, 1 fag til lo, 1 fag til lade, 2 fag 



lo og 3 fag til lade. 
Samtlige bygninger er forsynede med fornødne døre 
med beslag befandtes i god og forsvarlig stand ud 
en mangler. 

B) Besigtigede og taxerede vi gårdens 
besætning og inventarium og fandt 
samme således 

1 brun hoppe lo år 16 
1 grå hest 8 år 12 
1 bruns t jernet hest 14 år 8 
1 sort hoppe 12 år 12 
1 jernbeslagen vogn med fuldt be-

hør 14 
1 trævogn med do 8 
1 jernplov 3 
1 jernharve 2 
1 træharve 1 
Seletøj til 4 heste 2 o 

Summa sølv 77 2 o 

C 
Fæsteren angav at have ved gårdens tiltrædelse i 
maj 183o foruden den i jorden nedlagte vintersæd 
af godsejeren modtaget følgende føde og sædekorn 
nemlig 5 td. rug, 16 td. byg, lo td. havre og 6 td 
boghvede, hvilket han erklærede at have været til 
strækkeligt indtil næstpåfølgende høst og som vi 



også skjønnede at kunne være passende efter gård-
ens folkehold og dens jords areal og bonitet. 
Således har vi afholdt denne forretning efter bed 
ste skjønnende og overbevisning, hvilket vi inden 
retten næste tingdag med vor eed vil bekræfte. 

Datum ut supra 
Niels Ildsted Søren Pedersen 

m.f.p. 

Imod denne forretning har vi intet at erindre 

Stenberg Terkild Laursen 
m.f.p. 

Fremlagt i Nørre Herreds ret den 27. august 1832 
Aagaard 

Hvorefter syns og taxationsmændene på befalet må 
de bekræftede deres afholdte forretning med lov-
ens eed og blev demitterede 

Retten hævet 
Aagaard 

Således for retten passeret og tilgået bevidnes 
under min hånd og segl 

Grenå den 12. sept. 1832 
Aagaard 

Gebyr: Til retten 4 mark 8 skilling 
Justitsfonden o 14 2/5 sk. 
Papirer o 3_3/5_sk__ 

5 mark lo sk. sølv. 



FÆSTEBREV 
1/12 1832 



Jacob Bornemann Bindesbøll 
kongelig Majestæts justitsråd 
og inspektør over de for den 
kongelige kasses regning over 
tagne godser i Jylland 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst, ligesom jeg herved i med 
hold af det kongelige rentekammers resolution af 
11. juni 1831 stæder og fæster til Terkild Laurs 
sen den gård i Ålsrode by under Katholm gods, 
som forhen var beboet af Hans Rasmussens enke. 
Denne gård, som står for hartkorn, ager og eng 
6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb. må bemeldte Ter 
kild Laursen bruge og i fæste beholde sin livs-
tid på efterskrevne vilkår. 

1 
At han til rette forfaldstider udreder og betaler 
alle af gården og dens hartkorn gående kong. skat 
ter, påbud og onera, hver især af hvad navn næv-
nes kan, som enten nu er eller i fremtiden måt-
te blive påbudne og deriblandt landskatten med 
dens fulde beløb uden at erholde den godtgørelse 
som forordn, af 15. april 1818 bestemmer, så og 
brandkontingentet af den sum hvortil gårdens byg 
ninger nu er eller herefter måtte vorde indlemme 
de for under brandforsikringen. Så udreder han 
og alle personelle skattér^ byrder og påbud af 



sig selv , familie og folk. Alt uden nogen slags 
godtgørelse. 

2 
Landgilden 1 Rbd. 48 mark sølv, 1 td. rug, 1 td. 
byg, 1 td. 1 skp havre, 1 gås og 4o æg som svares 
til hvert års Mortensdag. 

3 
At han forretter hoveri til Katholm hovedgård, lige 
som hans formand efter den derom oprettede forening 
af 27. marts 1792. 

4 
Gårdens bygninger, besætning og inventarium samt 
føde og sædekorn holder fæsteren stedse vedlige i 
forsvarlig stand og hertil hører væggenes årlige 
udspækning og hvitning og tilsvares i alle måder 
i overenstemmelse med den dette fæstebrev vedhæf-
tede syns og overleveringsforretning. 

5 
Den fæstegården forhen tilståede fællesgræsning i 
Ålsrqde skov er nuværende fæster aldeles uvedkom^ 
mende, hvorved han fritages for at bidrage til 
skatter ved udredelse gf skovskyldshartkornet og 
er det kongelige rentekammer betænkt at på ligesom 
saadant ved andre lejligheder er sket, at lade 
skovgræsningen ansætte i hartkorn til forfaldsmæs-
sig afgang i gårdens ager og engs hartkorn og hvor 
om fæstebrevet i sin tid vil medtage påtegning. 



løvrigt har fæsteren at rette sig efter hans kgl. 
Majestæts love og anordninger, altså gøde, dyrke, 
sin fæstegård som det sig hør og bør og ikke bort-
låne eller halvså samme eller på anden måde fra-
vende noget af dets tilliggende, lægge flid på 
havedyrkning, hegn og plantning m.m. som befalet 
er, samt imod herskabet eller de som på sammes veg 
ne har at befale at udvise hørrighed og lydighed-
alt under dette fæstes fortabelse og anden lovlig 
tiltale. 
For indfæstning er fæsteren fritaget, hvorimod han 
betaler den ansatte vurdering af de ham af forrige 
fæsters ejendele overdragne effekter med 26 Rbd.48 
Mark sedler og tegn og udreder alle i anledning 
af fæstebrevets udstedelse og tinglæsning samt syns 
forretningen lovlig medgåede omkostninger. 
Med undtagelse af at skovgræsningen vil bortfalde 
har gården det samme hartkorn og jordtillæg som i 
forrige fæsters tid, hvilket herved i overenstem-
melse med forordn, af 25. juni I8I0 bemærkes. 

Til bekræftelse under min hånd og segl 
Moesgård d. 1. dec. 1832 

Bindesbøll. 
Læst i Nørre Herreds ret mandagen d. 17. dec.1832 
og protokolleret 

Aagård 



Gebyr: 
Tinglæsning 4 mark 
Indførelse o 15 sk 
Justitsfonden 15_4/5_sk^ 

5 Mark 14 4/5 sk. sølv 

Ligelydende originalt fæstebrev med vedhæftede 
synsforretning og hoveriforening har jeg modtaget 
og forbinder mig herved til nøjagteligen at op-
fylde alle de i fæstebrevet foreskrevne betingel-

Katho^^^^^^^^^, februar 1833 

Terkild Laursen 
m.f.p. 

Til vitterlighed 

Ditlef Matzen J. Johnsen. 



FÆSTEBREVSPÅTEGNINGER. 
1851. 

I henhold til den af fæsteren inden retten d. 2. 
december afgivne erklæring afgår i gårdens ager 
og engs hartkorn - 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb 
a) For græsningsrettighed i Ålsrode skov, der er 

blevet fæsteren betaget o td. 1 skp. 2 fdk 1 alb 
b) Dens andel af det hart-
korn husmandsjorderne nu er 

bleven pålignede og som 
forhen var indlemmede un 
der gårdmændenes hartkorn o td. 3 skp o fdk 2 alb 

-ISen-5_td._7_skB._o_fdk^_2_alb 

hvoraf fæsteren svarer skatter og afgifter fra 1. 
juni 1833 at regne. 

Katholm d. 11. dec. 1833 
Stenberg 

At mit fæstebrev har modtaget ligelydende påteg-
ning det tilståes herved 

Datum ut supra 
Terkild Laursen 

Til vitterlighed: 
Johnsen Michel Olesen 



1851. 

Ifølge det kongelige rentekammers resolution af 
17. sept. 1836 afgår i gårdens ager og engs hart-
korn: 5 td. 7 skp. o fdk. 2 alb 
for det skovfogedlodden ansatte hartkorn 

1 td. 6 skp. 3 fdk. 1 % alb 
der nu er bortfæster til Rasmus Jensen, fordelt på 
samtlige gårde i Ålsrode med__3_fdk^ 1 ^Lsl^^ 

Igen 5 td. 6 skp. 1 fdk. % alb. 

Hvoraf fæsteren svarer skatter og afgifter fra 1. 
jan. 1834 af at regne. 

Katholm den 31. dec. 1836 
Hansen 

At mit fæstebrev har modtaget ligelydende påteg-
ning det tilståes herved 

Terkild Laursen 

Ny Matr. 5 td. 1 3/4 alb 
Gammelskat 39 Rbd. 52 sk. 



Therkild Laursen døde i Ålsrode d. 13. september 
1847. 

ANMELDELSE. 

1847 
År 1847 den 13. september blev det anmeldt at gård 
fæster Terkild Baltzer i Ålsrode ved døden er af-
gået. Enken angav at ville hensidde i uskiftet bo 
med fællesbørn. 

1847 
Enken er under 27. september 1847 af amtet meddelt 
tilladelse til at hensidde i uskiftet bo. 



DORTHE HANSDATTER 
FÆSTER 1847 - 1851. 



1851. 

Dette år ønsker Dorthe Hansdatter ikke længere at 
sidde med fæstet men at overgive det til sin søn 
Lars Terkildsen. 
Denne får 24/3 1851 fæsteløfte på fæstet, men får 
aldrig fæste på gården 



FÆSTEKONTRAKT. 

Da fæstegårdmand Terkild Laursens enke i Ålsrode 
ønsker at afstå sin i fæste havende gård af hart-
korn 5 td. 1 3/4 alb med gammelskat 39 Rbd. 52 sk. 
sølv til sin søn Lars Terkildsen så tilsiges den 
ham i fæste for sin og hans livstid på følgende vil 
kår: 

1 
At han årligt til rette forfaldstider og fra 1. 
april at regne udreder og betaler alle af gården 
og dens tilliggende gående kongelige skatter, påbud 
og onera af hvad navn nævnes kan, som enten nu er 
eller i fremtiden måtte påbuden og deriblandt land 
skatten med dens fulde beløb og altså uden at er-
holde den ved forordningen af 15. april 1818 & 5 
bestemte godtgørelse - så og brandkontingentet af 
den sum hvorfor gårdens bygninger er eller bliver 
forsikrede for i landets brandkasse ligeså udreder 
han alle personelle skatter, byrder og påbud af 
sig selv, familie og folk - alt uden nogen slags 
godtgørelse. 

2 
I årlig landgilde svarer han til hvert års 1. nov. 
i penge 11 Rbd. og 3 mark - 4 td. rug, 4 td. byf 
og 4 td. havre - 1 lam hvilket ejeren efter skik 
og brug forbeholder sig at udtage af de bedste af 
flokken, 1 gås, 2 høns, og snese æg - alt forsvar-



ligt og godt og kornet med det i forordn, af lo. 
januar 1698 & 9 bestemte opmål og leveres enten 
her ved gården eller i nærNegta §g de&g 
havs ait^gf&gr ejerens bestemmelse. Lam, gås og 
høns og æg leveres fra Set. Hansdag af 
Af den nævnte landgildekorn svares kun sålænge der 
svares aftægt til Terkild Laursens enke årligt 3 
td. rug, 3 td. byg, 3 td. havre. Den nævnte land-
gilde svares fra 1851 og fremdeles. 

3 
I hoveripenge svarer fæsteren årligt 34 Rbd. sølv 
hvoraf fæsteren betaler 16 Rbd. hvert års 1. maj 
og 18 Rbd. hvert års 1. oktober. I tilfælde af at 
fæsteren ikke betaler hoveripengene til rette for-
faldstider forbeholder ejeren sig udpantningsret i 
fæsterens ejendele ligesom for resterende skatter 
og er fæsteren iøvrigt underkastet de betingelser 
og vilkår som er stipulerede i den føromtalte for-
ening om hoveriets afløsning. 

4 
Gårdens bygninger såvelsom besætning og inventari-
um at istandsætte således at alt ved lovbefalet 
syn kan overleveres ham uden mangler. Ligeså bliv-
er han og pligtig til stedse at vedligeholde og for 
bedre samme således at det hele stedse til enhver 
tid kan stå for et lovligt syn uden mangler og ind 
befattet også under denne vedligeholdelse vægge-
nes udspækning og hvitning hvert år såvel ud som 



indvendigt. Det fornødne føde og sædekorn som han 
modtager af den fratrædende fæster er han pligtig 
til altid at have tilstede. 

5 
Gårdens jorder er han pligtig til at inddele, dyrke 
og brakke samt gøde og behandle på bedste måde og 
intet deraf bortleje, udlåne eller halvså. Ligeså 
må han intet sælge eller på anden måde til andre 
overgive noget af gårdens hø, halm eller tørv, men 
alt det indavlede af sæd og hø hjemføre til gården 
og foderet forbruges der. Han er pligtig at behand 
le gårdens tørveskær vel og forsvarligt således som 
han foreskrives og anvises. Engenes udgravning og 
dens hensigtsmæssige behandling gøres ham til pligt 
Fæsteren må forresten rette sig efter loven og an-
ordningerne angående fæsteforholdet og navnlig be-
stemmelserne i forordningen af 9. marts 1839 lægge 
flid på havedyrkning, hegn og plantning m.m. som be 
falet er. 

6 
I indfæstning betalet han loo Rdl. og deraf lo% af-
gift til forvalteren. 
Nar Therkild Laursens enke har frasagt sig sit fæs-
te og forøvrigt de i det stipulerede vilkår i hen-
seende til gårdens og besætningens istandsættelse 
er opfyldte erholdes samtidig fornemmeligen fæste-
brev på gården. Alle ved fæstebrevets udstedelse, 



tinglæsning og det stemplede papir samt gårdens 
overlevering flydende omkostninger betaler fæsteren 
Til sikkerhed for st fæsteren opfylder de bestemte 
vilkår i henseende til indfæstningens betaling samt 
gårdens besætning og inventariets forsvarlige i-
standsættelse forbeholder ejeren sig 1. prioritets 
panteret i alt fæsterens ind og udbo samt kreaturer 
af hvad navn nævnes kan og som han ejer og ejendes 
bliver. Såfremt indfæstningen ikke til rette tid er 
betalt er nærværende fæsteløfte uden gyldighed. 

7 
Til Terkild Laursens enke er fæsteren pligtig at 
svare i årlig aftægt 2 td. rug, 4 skp. byggryn, 4 
skp. malt, 3 skp. bygmalt, 1 lispund flæsk, 1 skp. 
boghvedegryn og 8 læs tørv som leveres på anfordring 
Foder og græsning til 1 ko og 2 får, hvilken aftægt 
fremdeles skal hvile på gården hendes livstid. Fæs 
teren skal tillige være pligtig at indrette en be-
boelseslejlighed til enken på gården. 

8 
Den besætning fæsteren har at stille skal i alle 
måder være forsvarlig og fuldkommen tilstrækkelig 
til gårdens drift og han har ved synsforretningen 
at stille 4 heste, nemlig 1 hest som ikke må være 
over 8 år, 1 do ikke over lo år, 1 do ikke over 12 
år, 1 do ikke over 14 år. Endvidere stiller han 2 
forsvarlige vogne, 2 gode svingplove, 2 jernharver 



og 2 sæt seletøj. 

Datum til bekræftelse 
Katholm den 23. marts 1851 

Dinesen. 

I disse vilkår er jeg Lars Terkildsen fuldstændig 
enig og forpligter jeg mig til i et og alt at op-
fylde. 

Lars Therkildsen 



TERKILD LAURSEN 



TERKILD LAURSEN 

Født i Hammelev 

Død i Ålsrode 13. september 1847. 



DORTHE HANSDATTER. 

Født i Hoed 

Gift med Terkild Laursen 

Død i Ålsrode 



Folketællinger i Ålsrode 
1834 

Terkild Laursen 46 år gift gårdfæster 
Dorthe Hansdatter 44 år gift hans kone 
Anders Terkildsen 13 år ugift 
Laurs Terkildsen 9 år ugift deres børn 
Hans Peter Terkildsen 4 år ugift 
Jens Terkildsen 2 år ugift 
Mette Kirstine Jaeobsdatter 3o år ugift 
Kirstine Marie Rasmusdatter 17 år ugift 

tjenestefolk. 

1845 
Terkild Laursen 56 år født i Hammelev gårdmand 
Dorthe Hansdatter 52 år gift født i Hoed - hans 

kone 
Anders Terkildsen 24 år ugift født i Hoed 
Hans Peter Terkildsen 13 år ugift født i Ålsø 
Jens Terkildsen 13 år ugift født i Ålsø 

deres børn 
Rasmus Jensen 32 år 32 år ugift født i Hylle-

sted 
Anne Sofie Jensdatter 18 år ugift født i Ålsø 
Andersine Jensdatter 17 år ugift f. i Kristrup 
Claus Sørensen 16 år født i Ålsø 

Tjenestefolk. 



DORTHE HANSDATTER. 

Født i Hoed ca 179o 

Gift med Terkild Laursen 

Død 



1850 

Dorthe Hansdatter 57 år enke gårdmansenke -
husmoder 

Hans Peter Terkildsen 2o år født i sognet - hend 
es søn 

Christen Rasmussen 14 år født i sognet plejesøn 
Mariane Sørensdatter 16 år født i sognet -

tjenestepige 



NIELS NIELSEN. 

FÆSTER 1851 - 1866 
EJER 1866 -



FÆSTECONDITIONER. 

I henhold til den mig af godsejeren givne begunstig 
else meddeles herved ungkarl Niels Nielsen af Hinds 
holm fæsteløfte på den gård i Ålsrode by hvorpå 
Lars Terkildsen under 24. marts dette år er meddelt 
fæsteløfte og som Terkild Laursens enke sidst hav-
de i fæste, hvilken gård står for hartkorn ager og 
eng 5 td. 1 3/4 alb med gammelskat 39 Rbd. 52 sk. 
sølv, når han opfylder efterstående betingelser og 
vilkår. 

1 
At han årligt til rette forfaldstider og fra 1. 
april at regne udreder og betaler alle af gården og 
dens tilliggende gående kongelige skatter, påbud 
og onera af hvad navn nævnes kan, som enten nu er 
eller i fremtiden vorde p^budne og deriblandt land 
skatten uden at erholde den ved forordningen af 15 
april 1818 & 5 bestemte godtgørelse så og brand-
kontingentet af den sum hvorfor gårdens bygninger 
er eller bliver forsikrede for i landets brandkas-
se ligeså udreder han alle personelle skatter, byr 
der og påbud af sig selv, familie og folk - alt ud 
en nogen slags godtgørelse. 

I årlig landgilde svarer han til hvert års 1. nov-
ember i penge 11 Rbd. 3 mark - 4 td. rug, 4 td. byg 



4 td. havre, 1 lam, hvilket ejeren efter skik og 
brug forbeholder sig at udtage af de bedste af flok 
ken, 1 gås, 2 høns og 2 snese æg - alt forsvarligt 
og godt og kornet med det i forordningen af lo. jan 
1698 & 9 bestemte opmål og leveres enten her ved 
gården eller i nærmeste købstad og dens havn efter 
ejerens bestemmelse. Lam, gås, høns og æg leveres 
fra Set. Hansdaf af. 
Af den nævnte landgildekorn svares kun sålænge der 
svares aftægt til Terkild Laursens enke årligt 3 td 
rug, 3 td. byg, 3 td. havre.Den nævnte landgilde 
svares fra 1851 og fremdeles. 

3 
I hoveripenge svarer fæsteren årligt 34. Rbd. sølv 
hvoraf fæsteren betaler 16 Rbd. hvert års 1. maj 
og 18 Rbd. hvert års 1. oktober. I tilfælde af at 
fæsteren ikke betaler hoveripengene til rette tid 
forbeholder ejeren sig udpantningsret i fæsterens 
ejendele ligesom for resterende skatter og er fæst 
eren iøvrigt underkastet de betingelser og vilkår 
som er stipulerede i den føromtalte forening om 
hoveriets afløsning. 

4 

I henhold til den mig i dag fore-
viste kontrakt oprettet mellem den tiltrædende og 
fratrædende fæster om gårdens afståelse er Niels 



Nielsen forpligtet til at istandsætte gårdens byg-
ninger, besætning og inventarium således at alt 
ved et lovbefalet syn kan overleveres ham uden mang 
ler. Ligeså bliver han pligtig til stedse at ved-
ligeholde og forbedre samme således at det hele 
stedse til enhver tid kan stå for et lovligt syn 
uden mangler og indbefatter også under denne ved-
ligeholdelse væggenes udspækning og hvitning år-
ligt såvel ud som indvendigt. Det fornødne føde og 
sædekorn, som han modtager af den fratrædende fæst 
er er han pligtig til altid at have tilstede. 

Gårdens jorder er han pligtig til at inddele, dyrke 
og brakke samt gøde og behandle på bedste måde og 
intet deraf bortleje, udlåne eller halvså. Ligeså 
må han intet sælge eller på anden måde til andre 
overgive noget af gårdens hø, halm eller tørv, men 
alt det indavlede af sæd og hø hjemføre til gården 
og foderet forbruges der. Han er pligtig at behand 
le gårdens tørveskær vel og forsvarligt således som 
han foreskrives og anvises. Engenes udgravning og 
dens hensigtsmæssige behandling gøres ham og til 
pligt. 
Fæsteren må rette sig efter loven og anordninger-
ne angående fæsteforholdet og navnlig bestemmelser 
ne i forordningen af 9. marts 1839 og lægge flid 
på havedyrkning, hegn og plantning m.m. som befa-



let er. 1851. 

I indfæstning betaler han loo Rbd. og deraf lo% af 
gift til forvalteren, som han betaler senest 2o. 
september førstkommende. 
Når Terkild Laursens enke har frasagt sig sit fæste 
og forøvrigt de i det foregående stipulerede vil-
kår i henseende til gårdens og besætningens istand 
sættelse er opfyldte erholdes samtidig fornemmelig 
en fæstebrev på gården. Alle ved fæstebrevets ud-
stedelse, tinglæsning og det stemplede papir samt 
gårdens overlevering flydende omkostninger betaler 
fæsteren. Til sikkerhed for at fæsteren opfylder 
de bestemte vilkår i henseende til indfæstningens 
betaling samt gårdens besætning og inventariets 
forsvarlige istandsættelse forbeholder ejeren sig 
1. prioritets panteret i alt fæsters ind og udbo 
samt kreaturer af hvad navn nævnes kan og som han 
ejer og ejendes bliver. Såfremt indfæstningen ikke 
til rette tid er betalt er nærværende fæsteløfte 
uden gyldighed. 

7 

Til Terkild Laursens enke er fæsteren pligtig at 
svare i årlig aftægt 2 td. rug, 4 skp. byggryn, 
4 skp. malt, 3 skp. bygmalt, 1 pund flæsk, 
1 skp, boghvedegryn og 8 læs tørv som leveres 



på anfordring. Foder og græsning til en ko og 2 
får, hvilken aftægt fremdeles skal vedblive at 
hæfte på gården hendes livstid. Fæsteren skal 
tillige være pligtig at indrette en beboelses-
lejlighed til enken på gården 

8 
Den hestebesætning fæsteren har at stille skal 
i alle måder være forsvarlig og fuldkommen til-
strækkelig til gårdens drift og han har ved syns 
forretningen at stille 4 heste , nemlig 1 hest, 
som ikke må være over 8 år, 1 do ikke over lo 
år, 1 do ikke over 12 år, 1 do ikke over 14 
år. Endvidere stiller han tvende forsvarlige vog 
ne, 2 gode svingplove, 2 jernharver og 2 sæt se 
letøj. 

Datum til bekræftelse 
Katholm d. 2o. august 185å 

Secher 
Godsforvalter 

1 disse vilkår er jeg Niels Nielsen fuldkommen 
enig og forpligter jeg mig til i et og alt at op 
fylde disse hvilket bekræftes ved underskrift i 
2 vidners overværelse 

Datum ut supra 
Niels Nielsen 

Til vitterlighed 
A. Johnsen P. Larsen 



Ligelydende fæsteconditioner har jeg i dag mod-
taget. 

Katholm den 21. august 185^ 
Niels Nielsen 

Indfæstningen loo Rbd. 
og afgift deraf l0-Rbd^_ 

llo Rbd 
er i dag betalt af Niels Nielsen og for hvilke 
eet hundrede og ti rigsbankdaler sedler hervde 
meddeles qvittering 

Katholm den 2o. September 185å 
Secher 

Forvalter. 



SYNSFORRETNING 
4/lo 1851 



JACOB AAGAARD 
Virkelig justitsråd, byfoged og 
byskriver i Grenå samt herreds-
foged og skriver i Nørre Herred 

Gjør vitterligt: 
At år 1851 den 6. oktober blev Grenå bys og Nør-
re Herreds ret sat til befalet tid og betjent af 
den ordinære dommer og skriver med retsmændene 
Bræmer og ? 
Til afhjelmning fremlagde sognefoged gårdmand Pe 
der Hansen i Ålsø og gårdmand Peder Rasmussen sam 
mesteds ifølge rettens udmeldelse af 22. f.m. 
følgende af dem under 4. dennes afholdt syns og 
taxationsforretning over en gård under Katholm 
gods i henhold til forordning af 8. juni 1787, 
9. marts 1838 og 27. maj 1848 , navnlig over en 
gård i Ålsrode der overdrages Niels Nielsen i 
fæste. 
Så fremlagde de og rettens udmeldelse af 22. f.m. 
Den fremlagte syns og taxationsforretning lyder 
således. 
År 1851 den 4. okt. indfandt sig ifølge rettens 
udmeldelse af 22. f.m. undertegnede sognefoged 
Peder Hansen og gårdmand Peder Rasmussen begge af 
Ålsø hos gårdmand Niels Nielsen i Ålsrode for 
overenstemmende med forordn. 8. juni 1787 og 9. 
marts 1838 at afholde en lovlig syns og taxati-



onsforretning over den gårds bygninger, besæt-
ning og inventarium m.m. som Therkild Laursens 
enke haft i fæste og som nu overleveres til for 
nævnte Niels Nielsen. Godsforvalter Secher af 
Katholm og den nye fæster var tilstede. 

Dernæst foretog vi forretningen 
således. 

A) Gårdens bygninger 

1) STUEHUSET beliggende med gavlene i øst og vest 
bestående af 11 fag af ege undertømmer og bla 
ndet overtømmer af fyr, bøg og el. 8 3/4 alen 
dyb 28^ alen lang og med klinede vægge og 
stråtækket og indrettet fra østre ende: 
2 fag til bryggers, 1 fag til køkken med bage 
oven, skorsten og ildsted og % fag vinduer, 2 
fag til dagligstue med 2 fag vinduer og 2 al-
kovesenge, 1 fag til forstue og spisekammer 
med % fag vinduer, 2 fag til storstue med 1% 
fag vinduer og 3 fag til tørvehus. 
Bygningen er forsynet med behørende døre med 
beslag og loft over 6 fag. Bygningen fandtes 
at være gammel, men i beboelig stand og godt 
vedligeholdt. På den søndre side af denne byg 
ning fandtes et udskud på 4 fag indrettet til 
køkken. 

2) EN LÆNGE VESTEN I GÅRDEN bestående af 17 fag 
af egeundertømmer og fyrovertømmer 8^ alen 



dyb og 48 alen lang med klinede vægge og strå 
tag og indrettet fra nordre ende: 
2 fag til huggehus, 2 fag til tærskelo, 2 fag 
til fårestald, 3 fag til kostald med 2 båse, 
2 fag til herberg og fårestald, 4 fag til hes 
testald med 6 båse forsynet med fornødne kryb 
ber og spiltov, 2 fag til hakkelseshus og 2 
fag til korngulv 
Bygningen er forsynet med fornødne døre med be 
slag og lukkelse. Denne bygning fandtes i god 
stand. 

3) EN LÆNGE SØNDEN I GÅRDEN bestående af 17 fag. 
ege undertømmer og fyr overtømmer, 8% alen dyb 
og 5o 3/% alen lang med klinede vægge og strå 
tækket og indrettet fra vestre ende: 
2 fag til vognport, 2 fag til tærskelo, 2 fag 
til korngulv, 1 fag til indkørselsport, 5 fag 
til korngulv, 2 fag til tærskelo og 3 fag til 
korngulv. 
Bygningen er forsynet med behørende døre og 
fandtes forresten i god stand 

B) Besætning og inventarium 

1 brun hoppe 8 år 5o Rbd 
1 sortblisset do 12 år 3o 
1 sortskimlet do 4 år 5o 
1 brunblisset hest 14 år 2o 
1 jernbeslagen vogn med tilbehør af 



hænger reb, leider og læssestang 2o Rbd. 
1 do med do 15 
2 jernharver med tilbehør 5 
2 svingplove med do 12 
1 sæt seletøj 5 
1 do 2 

Tilsammen 2o9 Rbd. 

Foranførte besætning og inventarium skønnes at være 
tilstrækkelig til gårdens drift og hoveriets bestri 
delse ifald sådan blev ydet, men som efter opgiven-
de af forvalter Secher er erlagt mod derfor at sva-
re et bestemt årligt vederlag. 
Af sæde og fødekorn befandtes 25 td. rug, 25 td. byg 
og 2o td. havre, som vi også skønnede at være til-
strækkelig. 
Bemeldte fæstegård står for hartkorn ager og eng 5 
td. 1 3/4 alb -
Den nye fæster erklærede at have renonceret på at 
påhøre udmeldelsen til nuværende forretnings afhold 
else såvelsom for indeværende tid at høre dens af-
hjelmning - og de erklærede såvel denne som forval 
ter Secher sig tilfredse med den afholdte syns og 
taxationsforretning hvilket de bekræftede med un-
derskrifter. 

Secher 
Niels Nielsen 



At vi har afholdt denne forretning efter vor bed-
ste skønnende og overbevisning vil vi inden første 
retsdag eedelig bekræfte 

Peder Hansen 
Peder Rasmussen. 

Fremlagt og afhjelmet i Nørre Herreds ret 6 / I 0 

1851 

Aagaard. 

Efter at den fremlagte syns og taxationsforretning 
var syns og taxationsmændene foreholdt bekræftede 
de med deres eed på lovbefalet måde at den er af-
holdt efter deres samvittighed og bedste skøn. 

Démitterede 

Som retsvidner 
Bræmer 

Kandeldorff 

Retten hævet. 
Aagaard 

Gebyr: 5 mark 2/5 sk. 
Således bliver denne forretning under min hånd og 
segl beskreven udstedt 

Grenå den 15. oktober 1851 
Aagaard. 



FÆSTEBREV. 



FÆSTEBREV. 

Adolf Wilhelm v. Dinesen. Kaptain i det 
kongelige artelleriregiment, ridder af 
Dannebrogen og den franske æreslegion, 
ejer af hovedgården Katholm med under-
liggende gods 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst, ligesom jeg herved stæder 
og fæster til Niels Nielsen dén mig tilhørende gård 
i Ålsrode by som Terkild Laursens enke sidst havde 
i fæste, men har afstået, hvilken gård står for ag 
er og engs hartkorn 5 td. 1 3/4 alb med gammelskat 
39 Rbd. 52 sk. bemeldte Niels Nielsen fra Hinds-
holm for sin og hans kones livstid må bruge, nyde 
og i fæste beholde på følgende vilkår: 

1 
At han årligt til rette forfaldstider udreder og be 
taler alle af gården og dens tilliggende gående 
kongelige skatter, påbud og onera af hvad navn næv 
nes kan som enten er eller i fremtiden vorder på-
budne og deriblandt landskatten med dens fulde be-
løb uden at erholde den ved forordningen af 15. a-
pril 1815 bestemte godtgørelse - så og brandkonting 
entet af den sum hvorfor gårdens bygninger nu er 
eller i fremtiden bliver forsikret for i brandkas-
sen - ligeså udreder han alle personelle skatter 



byrder og afgifter af sig selv, sin familie og folk 
alt uden nogen slags godtgørelse. 

I årlig landgilde svarer han hvert års 1. november 
- penge 11 Rbd. 3 mark - 2 td. rug, 2 td. byg, 2 
td. havre og 1 lam, hvilket efter skik og brug ud-
tages af de bedste af flokken - 1 gås, og 4o æg -
alt forsvarligt og godt og kornet med det ved for-
ordningen af lo. januar 1698 & 9 bestemte opmål og 
leveres enten på hovedgården eller i nærmeste køb-
stad - alt efter ejerens bestemmelse.-

3 
I hoveripenge svarer fæsteren 34 Rbd. der betales 
med 16 Rbd. til 1/ maj bg 18 Rbd. til 1 oktober.I 
tilfælde af at fæsteren ikke betaler hoveripengene 
til rette forfaldstider forbeholder ejeren sig ud-
lægsret i fæsterens ejendele ligesom i udestående 
skatter og er fæsteren iøvrigt underkastet de be-
stemmelser og vilkår som var indgået om hoveriets 
afløsning af 17. maj 1845. ' 

4 
Gårdens bygninger og besætning og iventarium samt 
føde og sædekorn holder fæsteren stedse vedlige i 
forsvarlig stand og tilsvarer i sin tid i overen-
stemmelse med den herholdte syns og overleverings-
forretning 



. 5 . ; 
Gårdens jorder inddeler, dyrker og behandler han 
på bedste måde og må intet heraf bortleje, udleve-
re eller halvså, ligesom han ej heller må sælge 
eller fravende eller overgive noget af gårdens til 
liggende - alt det indavlede hjemføres til gården 
og forbruges der. 

6 
Fæsteren skal i alle forhold rette sig efter de kgl 
love og anordninger angående fæsteforholdet og ef-
ter bestemmelserne af 9. marts 1838 lægge flid på 
havedyrkning, hegn og plantning som befalet er -
ej udleje jagt og iøvrigt vise sin husbond og alle 
som over ham haver at befale hørrighed og lydig-
hed - alt under dette fæstes fortabelse og anden 
lovlig tiltale. 

7 . 
r 

Fæsteren er pligtig at.svare til Terkild Laursens 
enke årligt i aftægt 2 td. rug^j 4 skp. byggryn, 2 
skp. bygmel. 2 skp. malt, 1 lispund, flæsk og 8 læs 
tørv, foder og græsning til 1 ko og 2 får, hvilken 
aftægt også fremdeles skal hæfte på gården hendes 
livstid. Endvidere er han pligtig at indrette en 
bolig til enken på gården. 



I indfæstning er betalt loo Rbd. 
Fæsteren betaler alle af dette fæstebrev påløbende 
omkostninger. 

Det til bekræftelse under min hånd 
og segl. 

Katholm den 2o. oktober 1851 
Dinesen. 

Læst i Nørre Herreds ret mandagen den 27. oktober 
1851 og protokolleret 

Aagaard. 
Gebyr: 1 Rbd. 1 mark og 4/5 sk. 

Ligelydende originalt fæstebrev med hoshæftede gjen 
part af den afholdte syns og taxationsforretning 
har jeg modtaget til efterlevelse. 

Niels Nielsen 



NIELS NIELSEN 



NIELS NIELSEN. 

1821 - 19o8 

Erindringsmedaljen viser at Niels Niels-
en var med i treårskrigen 1848-1851. 



NIELS NIELSEN. 

Født i Martofte på Hindsholm 1821 som søn af 
gårdfæster Niels Mortensen og hustru Louise An-
dersdatter. 

Gift med Maren Sine Hansdatter 

Død i Ålsrode 19o8 som selvejer. 

19o8 
Niels Nielsen død 5/4 19o8, begravet 11/4 19o8 -
gårdejer i Ålsrode, født i Martofte, søn af gård-
mand Niels Mortensen og hustru Louise Andersdat-
ter i Martofte, gift med Maren Sine Hansdatter i 
Ålsrode - 87 år gi. 



MAREN SINE HANSDATTER. 

Født i Viby sogn på Hindsholm 

Gift med gårdfæster Niels Nielsen 

Død i Ålsrode 1912 

1912 
Maren Sine Hansdatter død i Ålsrode 15/8 1912 og 
begravet 21/8 1912, opholdskone i Ålsrode, datter 
af tjenestepige Dorthea Steffensdatter i Viby 
Præstegård, født sammesteds 24/3 1827 , enke ef-
ter gårdmand, Amtsrådsmedlem Niels Nielsen i Åls-
rode -- 85 år gi. 



BØRN AF NIELS NIELSEN 
OG 

MAREN SINE HANSDATTER 



Folketælling i Ålsrode 
I860 

Niels Nielsen 39 år gift født i Stubberup sogn 
Odense amt- gårdfæster, 
husfader. 

Maren Sine Hansdatter 33 år gift født i Viby 
sogn Odense amt hans kone 

Maren Nielsen 14 år ugift født i Stubberup 
sogn Odense amt. 

Niels Conrad Nielsen 8 år ugift født i sognet 
Louise Nielsen 6 år " " 
Dorthea Nielsen 4 år 
Hans Christian Nielsen 2 år " 

Deres børn. 
Rasmus Martinussen 38 år ugift født i sognet 
Chresten Nielsen 23 år " født i Homå 
Dorthea Marie Jørgensen 22 år ugift født i 

Homå sogn 
Nicoline Hansen 16 år ugift født i Homå sogn 

Tjenestefolk. 



Folketælling i Ålsrode 
I880 

Niels Nielsen 58 år gift født i Stubberup 
sogn Odense amt gårdejer 

Maren Sine Hansen 52 år gift født i Viby sogn 
Odense amt hans kone 

Anders Olaf Nielsen 15 år ugift født i sognet 
Gerhard S. Nielsen 8 år 
Birthe Pouline Kirstine Nielsen 12 år ugift 

Født i Sognet 
Martha Frederikke Nielsen lo år ugift født i 

sognet deres børn 
Niels Conrad Nielsen 27 år ugift født i sognet 

forpagter. 
Dorthea Nielsen 23 år ugift født i sognet hus-

bestyrer 
Morten Nielsen 16 år ugift født i sognet 
Jensine Pouline Marie Jensen 19 år ugift født 

i Vejlby sogn tjenestefolk. 



MAREN NIELSEN 



1931 
Niels Conrad Nielsen død 12/4 1931 og begravet i 
Ålsø 18/4 1931 fhv. gårdejer i Ålsø født i Ålsro-
de 6/8 1852 søn af gårdejer Niels Nielsen og Ma-
ren Sine Hansdatter i Ålsrode gift med Anna Ras-
mussen i Ålsø 78 år gi. født 6/8 1852 



NIELS CONRAD NTELSEN 

Gift med Anna Rasmussen 

Børn: 
1895 
Inge Katrine Nielsen f. 23/2 1895 - døbt 7/4 95 
datter af forpagter Niels Conrad Nielsen af Ålsø 
og hustru Anna Rasmussen - 36 år 
Faddere: Barnets moder, Lærerinde Pouline Nielsen 

af Thorsøgård, Gdr. Niels Nielsen af Åls 
rode, Møller J.P'Rasmussen af Ålsø, Ung-
karl Johannes Rasmussen af Ålsø 

1898 
Asta Nielsen f. 31/12 1897 døbt 13/3 1898 datter 
af forpagter Niels Conrad Nielsen af Ålsø og hus-
tru Anna Rasmusdatter af Ålsø - 38 år 
Faddere: Barnets moder,pige Mine Rasmussen af Ålsø 

Gdr. Niels Nielsen af Ålsrode,Møller Ras 
mussen af Ålsø, bagersvend Johannes Rasmus 



LOUISE NIELSEN 



DORTHEA NIELSEN 



HANS CHRISTIAN NIELSEN 



MORTEN NIELSEN 

Han fik sin fødegård efter skøde af 26/3 l9o8. 



ANDERS OLAF NIELSEN 

I 19o8 var han uddannet lærer og bosat i Åby. 



BERTHA POULINE KIRSTINE NIELSEN 

Gift med Johan Bostrup og boede i Grenå 
Hun var meget aktiv for at få kvinder ind i poli-
tisk arbejde. 
Kvinderne havde fra april 19o8 fået valgret og 
valgbarhed til de kommunale råd. Først i 1915 fik 
kvinder valret til folketinget. 
I Grenå blev dannet " Kvindevalgrets foreningen " 
d. 7/5 19o7 med fru Ellen Pedersen som formand 
og Pouline Bostrup som næstformand. Da Ellen Pe-
dersen rejste fra Grenå i 19o8 blev Pouline Bo-
strup formand. Først ved kommunevalget i 19o9 lyk 
kedes det at få 1 kvinde valgt fra " Kvindelisten 
Man måtte vælge egen liste da ingen af de politis 
ke partier ville opstille kvinder. 
Kvindevalgsforeningen bestod til 1915 da kvinder 
fik fuld politiske rettigheder. 



MARTHA FREDERIKKE NIELSEN 



GERHARD NIELSEN. 





KASTANJELUND. 

Gården de flyttede ind i hedder i dag " Kastanje-
lund " . I 1876 byggede Niels Nielsen et nyt stue 
hus lige bag det gamle og det oprindelige stuehus 
blev nedrevet. Billedet på modstående side er tag 
et i 1895 og forestiller det nye stuehus. Det er 
Niels Nielsen og hans hustru der står i døren. 



I 1867 sælger Niels Nielsen Matr. nr. 6 ^ til 
Christian Andersen, søn af Anders Sørensen Iv-
ersen i Ålsrode. 



SKØDE 
År 1867 den 17/6 blev i retten læst skøde med 
vedhæftede købekontrakt til Christian Andersen 
på parcellen Matr. nr. 6 ^ i Ålsrode for købe-
summen 18oo Rbd. 
1 kort fremvist. 

SKØDE 

Underskrevne Niels Nielsen gør vitterligt at ha-
ve overenstemmende med vedhæftede købekontrakt 
mellem Christian Andersen, der også benævnes 
Christian Iversen - og mig under 3o/7 1866 op-
rettet købekontrakt solgt og afhændet, ligesom 
jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder til 
bemeldte Christian Andersen til forening med hans 

b c " 
ejendoms jord Matr. nr. 8 og 8 i Ålsrode par-
cellen Matr. nr. 6 ^ af den mig tilhørende ejen-
dom Matr. nr. 6 ^ og 6 ^ og 4 ^ i bemeldte Ålsro 
de by, Ålsø sogn, hvilken ejendom er udstykket 
med indenrigsministeriets approbation af 26/1 
s.år. hvorefter den hermed afhændede parcel er 
indført til hartkorn 2 alb. og gammelskat 4 Rbd. 
8 sk. og andel til udredelse af præstetiende og 
ansat til 1/4 fdk. rug og 1/4 fdk. byg og 1/4 fdk 
havre. 
Da Christian Andersen har betalt købesummen 18oo 
Rbd. på den indbemeldte parcel Matr. nr. 6 ^ i 



Ålsrode skal den herefter tilhøre ham med de sam 
me rettigheder og forpligtelser hvormed jeg har 
ejet samme og iøvrigt på de vilkår som indehold-
es i Købekontrakten, som tinglæses med nærværen 
de skøde. 

Skrevet i Grenå d. 3/5 1867 

Niels Nielsen 

Til vitterlighed: 

Lunøe Jens Hee 

Læst 17/6 1867. 



I 1874 sælges parcellen Matr. nr. 6 ^ til boels-
mand Hans Sørensen Skriver født i Ålsrode 2o/6 
1832 som søn af gårdfæster i Ålsrode Søren Jens 
en Skriver og hustru Edel Sørensdatter. 

1874 
Skøde af 12/12 1874 - læst 21/12 1874 fra Niels 
Nielsen til Hans Sørensen Skriver. 



Ved folketællingen i Ålsrode er Niels Nielsens 
søn Niels Conrad Nielsen forpagter af fødegården 
og datteren Dorthea Nielsen oplyses at være hus 
bestyrer. Niels Nielsen og hustru Maren Sine 
Hansen ejer således stadig gården men er i rea-
liteten gået på en slags aftægt. 
Omkring år 189o bliver Niels Conrad Nielsen for 
pagter på en gård i Ålsø og Morten Nielsen over 
tager i stedet forpagtningen. 



Niels Nielsen var politisk aktiv som venstremand 
i hele sit liv. I mange år var han medlem af sog 
nerådet i Ålsø/ Hoed kommune og dets formand i 2 
perioder. 
Han var medlem af Randers Amtsråd i mange år og 
på det lokale plan var han med til at oprette en 
højskole i Ålsrode i 1868, men den fungerede ik-
ke mere end et par år. Bedre held var der i tank 
en om at oprette en brugsforening i Ålsrode og 
her var Niels Nielsen meget aktiv. Man oprettede 
en " Sålgsforening af 187o " som skulle vise sig 
at blive en forløber for byens brugsforening. 
Niels Nielsen var formand for foreningen i 187o-
85 og igen fra 1893 til 19o3. 
Den første tid var ikke let, men i 1885 blev der 
etableret udsalg i det hus i Ålsrode som beboe-
des af enken Christiane Christensdatter og hend-
es datte enken Juditte Brun blev ansat som ud-
deler. De havde tidligere ernæret sig med en hø-
kerforretning. Det 1. år var omsætningen på 15ooo 
kr og der blev udbetalt dividente på 5% 
I 1886 holdt Juditte Brun op som uddeler og brugs 
foreningen blev indrettet i et hus som forening-
en havde købt af Marinus Plank. 



En måned inden Niels Nielsen dør skøder han sin 
gård til sin søn Morten ved skøde af 26/3 19o8 
- læst 3o/3 19o8. 



SKØDE 

Jeg underskrevne gårdejer Niels Nielsen, Ålsrode 
Ålsø sogn, Sdr. Herred, Randers amt tilstår og 
vitterliggør herved at have solgt og afhændet, 
ligesom jeg nu til fuldkommen ejendom overdrager 
fra mig og arvinger til min søn Morten Nielsen 
og arvinger den mig tilhørende gård Matr. nr. § 
6 ^ af Ålsrode og Matr. nr. 4 af Ålsrode kær i 
fornævnte Ålsø sogn skyldsat for hartkorn 4 td. 
1 skp. 3 fdk. ^ alb. og gammelskat 58 Kr. 7o Øre 
med bygninger og jorder, tilliggende og tilhø-
rende uden undtagelse, Bygningernes mur og nagel 
faste appertinenter, kakkelovne og komfurer, ej-
endommens gødning, avl og afgrøde for en købe-
sum af 31000 kr. ^ skriver een og tredive tusinde 
kroner -
Hvilken købesum er berigtiget ved at køberen fra 
dags dato overtager og berigtiger den af Sorø 
Akademis midler i ejendommen indestående 1. prio 
ritets gæld stor I6000 Kr. 
og ligeledes den til Grenå Handels og Landbrugs-
bank næstefter ovennævnte I6000 prioriterede gæld 
stor Aooo Kr. 
samt derefter til forhenværende lærer af Støvring 
Mathias Holst 5oo kr. 
og lærer Anders Olaf Nielsen i Åby 5oo kr. 



Desuden forbeholder jeg mig og min hustru Maren 
Sine Nielsen født Hansen os de 7 østlige fag af 
stuehuset til beboelse sålænge vi lever og skal 
køberen forsvarlig vedligeholde dette ligesom 
han udreder til os sålænge vi lever kost og pleje 
Vil min hustru og jeg fraflytte ejendommen skal 
køberen svare os 5oo kr. årligt og efter den 
enes død kun 3oo kr. 
For denne beboelsesret såvelsom for den årlige 
ydelse forbeholder sælgeren sig priorit og pante 
ret i den solgte ejendom med sikkerhed næstefter 
2I000 kr. og bliver derfor dette skøde at ting-
læse tillige som pantebrev. 
Det bemærkesat 1/6 af bankhæftelsen er indfriet, 
men aktieretten er forbeholdt en tidligere ejer 
Så erklærer jeg herved for mig og arvinger ingen 
videre ret at have til den solgte ejendom, men 
skal samme herefter tilhøre køberen Morten Niel-
sen med de samme rettigheder og byrder hvormed 
jeg har ejet den og således som ældre adkomstdoku 
menter hjemler. 
På de anføre betingelser erkender jeg underskrev 
ne Morten Nielsen at have afkøbt min fader Niels 
Nielsen ovennævnte ejendom og ejendele, hvorhos 
jeg udreder alle af denne handel flydende omkost 
ninger . 
På det stemplede papir anføres: 
For jord og bygninger 21ooo Kr. 



ophold og inventar loooo 
Således er dette skøde forsynet med kontrahenter 
nes underskrift i vidners overværelse 

Ålsrode den 26/3 19o8 

Niels Nielsen Morten Nielsen 
Til vitterlighed: 

Johan Bostrup Conrad Nielsen. 

Læst i retten 3o/3 19o8. 



Niels Nielsen døde i Ålsrode 19o8 



MORTEN NIELSEN. 
19o8 -



MORTEN NIELSEN 



MARIE ELISE NIELSEN. 



BØRN AF GÅRDEJER MORTEN NIELSEN 
OG 

MARIE ELISE NIELSEN. 



ASTRID NIELSEN. 

Født i Ålsrode 12/lo 189o som datter af gårdejer 
Morten Nielsen og hustru Marie Elise Nielsen. 22 
år og døbt 7/12 

Faddere:.Moderen. 
Gdm. Rasmus Kjeldsen og hustru i Høbjerg 
Gdm. Niels Nielsen i Ålsrode 
Forpagter Konrad Nielsen i Ålsø. 

19o4 
Konfirmeret i Ålsø kirke 2/lo 

1916 
Ungkarl forpagter Sofus Nicolaj Bønløkke af Ålsro-
de født i Trustrup sogn 29/11 1886 søn af gård-
mand Rasmus Christian Larsen Bønløkke af Ålsrode 
og hustru Andrea Margrethe Nicolajsen i Ålsrode 
gift 18/10 1916 i Ålsø kirke med 
pige Astrid Nielsen af Ålsrode født i Ålsrode 12. 
oktober 189o datter af forpagter Morten Nielsen 
og hustru Marie Elise Nielsen i Ålsrode 

Forlovere Morten Nielsen gdr. i Ålsrode 
Rasmus Bønløkke gdr. i Ålsrode. 



SIGRID KATRINE NIELSEN. 

Født i Ålsrode 11/8 1893 - døbt i Ålsø kirke 15. 
oktober - datter af forpagter Morten Nielsen i 
Ålsrode og hustru Marie Elise Nielsen - 25 år -
Faddere: Barnets moder, 

Gårdmand Niels Nielsen og hustru i Ålsro 
de 
Ungkarl Kristian Nielsen i Ålsrode 
Gårdmand Rasmus Kjeldsen i Høbjerg. 



HOLGER NIELSEN. 

Født i Ålsrode 22/4 1897 og døbt 27/6 T897 søn 
af forpagter Morten Nielsen af Ålsrode og hustru 
Marie Elise Nielsen 29 år 
Faddere: Barnets moder 

Forpagter Konrad Nielsen og hustru i Ål 
sø 
Tømrer Rasmus Kjeldsen af Ålsrode. 
Gdm. Niels Nielsen af Ålsrode. 



ELLEN NIELSEN. 

19o5 
Født i Ålsrode 18/3 19o5, døbt i Ålsø kirke 1/6 
19o5, datter af forpagter Morten Nielsen og hu-
stru Marie Elise Nielsen - 36 år -
Faddere: Barnets moder 

Gårdbestyrer Johan Bostrup og hustru af 
Grenå 
Gdr. Niels Nielsen af Ålsrode 
Gårdbestyrer Konrad Nielsen af " Lærk-
holm " 


