
. 



JENS KNUDSEN 

FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. 



SØREN IVERSEN. 
FÆSTER ENDNU I 1744 



SØREN IVERSEN. 

Gift ca 17oo 

1737 . 
Dom: 21 post trinitatis den 3o. oktober jordet Sø 
ren Iversen af Ålsroda 



SØREN IVERSENS KONE. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER 
SØREN IVERSEN 

OG 



CHRESTEN SØRENSEN 

17o9 
Den 12. marts begraven Søren Iversens barn af Åls 
rode CHRESTEN 7 år gT. 



MAREN SØRENSDATTER. 

17o8 
Fastelavns søndag den 19. februar døbt Søren Iver 
sens barn af Ålsrode med navn 

MAREN 
Kirsten Smeds bar barnet 
Faddere: Hans Christensen, Søren Michelsen af Hø-

bjerg 
item: Jens Ingvarsen, Hans Slot og Niels 
Murmesters kone af Ålsrode samt Anne 
Christensdatter og Maren Andersdatter af 
Høbjerg 



PEDER SØRENSEN. 

17o9 
Dom: VL trinitatis den 7. juli døbt Søren Iversens 
barn af Ålsrode med navn 

PEDER 
Rasmus Smeds kone bar barnet 
Faddere: Rasmus Bloch og Hans Rasmussen af Ålsrode 

Hans Christensen og Anna Andersdatter af 
Høbjerg 
item: Jørgen Jacobsens kone og Maren An-
dersdatter af Ålsrode 



METTE SØRENSDATTER 

1713 

Festo Visit Maria den 2. juli døbt i Ålsø kirke 
Søren Iversens pigebarn i Ålsrode med navn 

METTE 
Rasmus Bloches kone samme steds bar barnet 
Faddere: Søren Slot, Hans Slot af Ålsrode 

Hans Giødesen og Peder Nielsens koner 
samt Anders Giødesens datter af Høbjerg 



CHRESTEN SØRENSEN 

1716 

Dom: V Quadragenes den 29. marts døbt Søren Iver-
sens drengebarn af Ålsrode med navn 

CHRESTEN 
søm Rasmus Bloches kone bar 
Fadddere: Hans Slot, Jacob Nielsen, Hans Rasmus-

sen - alle af Ålsrode 
item: Hans Andersen og Hans Giødesen ko 
ne og søster af Høbjerg 



ANDERS SØRENSEN. 

172o 
Dom: 7 post trinitatis den 14. juli døbt Søren Iv 
ersens barn af Ålsrode med navn 

ANDERS 
Peder Nielsens kone af Høbjerg bar. 
Faddere: Hans Slot og Jacob Nielsen, Thomas Søren 

sen og Søren Ingvorsen, Anders Nielsens 
kone og Kirsten Slottes - alle af Ålsrode 
noch: Kirsten Christensdatter af Høbjerg 



VIDERE OM SØREN IVERSENS BØRN 



MAREN SØRENSBATTER. 

Døbt i Ålsø kirke 19. februar 17o8 som datter af 
Søren Iversen. 

1734 
tie 

Dom 3 post Epiph den 24. januar trolovet Niels 
Nielsen Broge og Maren Sørensdatter - begge af 
Ålsrode 
1734 
Dom: 1 post trinitatis den 27. juni cop. Niels 
Nielsen Broge og Maren Sørensdatter af Ålsrode. 

De fik en fæstegård i Høbjerg. 

1742 
Dom: 23. post trinitatis den 28. oktober trolovet 
Jens Skonning og Maren Sørensdatter af Høbjerg. 

1742 

Dom 3. advent den 16. december cop. Jens Rasmussen 
og Maren Sørensdatter af Høbjerg 



PEDER SØRENSEN IVERSEN 

Døbt 7. juli 17o9 i Ålsø kirke. 
Han blev fæster af gården efter sin fader. 



METTE SØRENSDATTER' 

Døbt i Ålsø kirke 2. juli 1713. 

1732 
Dom: 18. post trinitatis den lo. august trolovet 
Søren Nielsen Murmahd af Høbjerg og Mette Sørens-
datter af Ålsrode. 

1732 
Den 12. oktober copuleret Søren Nielsen og Mette 
Sørensdatter af Høbjerg 



CHRESTEN SØRENSEN 

Døbt 29. marts 1716 i Ålsø kirke 

1734 
Den 21. juli jordet Chresten Sørensen af Ålsrode 
gi. 39. år 



ANDERS SØRENSEN IVERSEN 

Døbt i Ålsø kirke 14. juli 172o 

Anders Sørensen Iversen blev gårdfæster på matr. 
nr. 11 i Ålsrode. 
Han måtte afgive sit fæste og døde som husmand i 
Ålsrode. 

18o2 
5. søndag efter Påske den 23. maj kastet jord på 
husmand Anders Iversen af Ålsrode ^ død den 15. 
maj - gi. 82 år. 



PEDER SØRENSEN IVERSEN 
FÆSTER PÅ MATR. NR 4 

1751 



PEDER SØRENSEN IVERSEN 

Født i Ålsrode 17o9 

17o9. 

Dom: 6 post trinitatis den 7. juli døbt Søren 
Iversens barn af Ålsrode med navn 

PEDER 
Rasmus Smeds kone bar barnet 
Faddere: Rasmus Bloch og Hans Rasmussen af Ålsro-

de 
Hans Christensen og Anna Andersdatter 
af Høbjerg 
Item: Jørgen Jacobsens kone og Maren An-
dersdatter af Ålsrode 

1739 

Den 1. juli gift i Ålsø kirke med Boel Rasmusdat 
ter. 

1737 

Den 16. oktober jordet Peder Iversen af Ålsrode. 



BOEL RASMUSDATTER. 

1739. 

Gift 1. juli i Ålsø kirke med Peder Sørensen Iv-
ersen af Ålsrode. 

1756 

Den 18. juli jordet Peder Sørensens kone af Åls-
rode. 



BØRN AF PEDER SØRENSEN IVERSEN 
OG 

BOEL RASMUSDATTER. 



RASMUS PEDERSEN, 

Født i Ålsrode 174o 

174o 
Dom: 2 post Pascat den 1. maj døbt Peder Søren^^^ 
sens barn af Ålsrode og navnet 

RASMUS 
båren af Kirsten Blochis 
Faddere: Rasmus Bloch, Søren Præst, Niels Ander-

sen, Mette Sørensdatter og Boel Jensdat 
ter. 

1742 

Den 22. juli jordet Peder Sørensens ældste barn 
af Ålsrode. 



PEDER PEDERSEN 

Født i Ålsrode 1741 

1741 

Dom: 3 advent den 17. december døbt Peder Søren-
sens barn af Ålsrode og navnet 

PEDER 
båren af hans kones søster fra Syvested 
Faddere: Chresten Bloch, Niels Hjulmand, Søren 

Bast, Mette Sørensdatter og Niels Lunds 
kone. 

1742 
Den 15. juli jordet Peder Sørensens barn af Åls-
rode 



SØREN PEDERSEN. 

Født i Ålsrode 1744 

1744 

Dom: 15. post trinitatis d&bt Pedee Sørensens 
barn af Ålsrode og navnet 

SØREN 
båren af Ras. Loumands kone i Ålsø. 
Faddere: Niels Hjulmand,Peder Hjorth, Anna Peders 

datter, Christen Slottes kone. 

Død i Ålsrode inden 1749 



JENS PEDERSEN 

Født i Ålsrode 1744 

1747 

Dom: 1 post Pascat den 9. april døbt Peder Søren 
sen Iversens barn af Ålsrode navnlig 

JENS 
båren af Søren Nielsens kone i Homå 
Faddere; Anders Sørensen, Chresten Bierer, Anna 

Rasmusdatter og Peder Hjortes kone 



SØREN PEDERSEN 

Født i Ålsrode 1744 

1749 

Festo Viridis: Skærtorsdag den 3. april døbt Pe-
der Sørensens barn af Ålsrode navnlig 

SØREN 
båren af Niels Hjulmands kone 
Faddere: Chresten Bloch, Anders Sørensen, Maren 

Hansdatter, Maren Ingvorsdatter 



Det var en sørgelig tid for fami-
lien Peder Sørensen Iversen her i slutningen af 
175o ^^^^ og for gården betyder de mange dødfaAd 
at denne gård må overgå til en fæster, der ikke 
er af familien. 
Fæstet til ny fæster er sikkert i 1757 efter Pe-
der Iversens død. 



MICHEL SØRENSEN 

FÆSTER FRA CA 1757 TIL 1784 



MICHEL SØRENSEN. 

Født i Ålsrode 1721 som søn af gårdfæster på matr 
nr. 6 Søren Rasmussen og hustru Doorette Michels-
datter. 

Født i Ålsrode 1725 som søn af gårdfæster Søren 
Rasmussen og hustru Doorette Michelsdatter på 
Matr. nr. 5 ( ny matr. ) 

17Z5 
Dom: XI trinitatis den 12. august døbt Søren Ras 
mussens barn af Ålsrode med navn 

MICHEL 
som Søren Jørgensens kone sammesteds bar 
Faddere: Jacob og Jens Rasmussønner, Hans Smed 

Anders Berns kone 
Karen Pouelsdatter samt Dægnens pige 
Birgitte Rasmusdatter. 

1725 
Dom: XVI trinitatis d.l6 sept. intr. Søren Ras-
mussens kone af Ålsrode. 



BØRN AF MICHEL SØRENSEN. 



EDEL NIELSDATTER 

1734 
Den 2. onsdag i fasten den 6. marts publice ab-
solveret Mickel Sørensen og Ædel Nielsdatter af 
Høbiere for Leier Maal. 

1754 
Dom: Judica den 31. marts jordet Edel Nielsdat-
ter af Høbiere - gi. 28 år 



BØRN AF MICHEL SØRENSEN 
OG 

EDEL NIELSDATTER 



SØREN MICHELSEN 

Født i Ålsrode 1 7 4 4 

1754 

Den 4. onsdag i fasten den 2o. marts døbt Edel 
Nielsdatters barn kaldet 

SØREN 



Michel Sørensen gift 1. gang i Ålsø kirke 1756. 

1756 
Den 12. marts trolovet Mickel Sørensen og Anna 
Pedersdatter af Ålsrode 

1756 
Den 8. maj copuleret Mickel Sørensen og Anna Pe-
dersdatter af Ålsrode. 



ANNA PEDERSDATTER. 

1756 
Gift 8. maj med Mickel Sørensen af Ålsrode 

176o 

Død ca 22. september 176o. 

Kirkebogen mangler for dette tidsrum 



Kirkebogen for Ålsø - Hoed sogne mangler for 
årene 1759 til 1763 og i dette tidsrum dør 
Michel Sørensens kone, som der holdes skifte 
efter. Skiftet angivet i Katholms skiftepro-
tokol og det hedder heri: 

SKIFTE EFTER ANNE PEDERSDATTER. 
de 

Anno 176o den 22 september comparerede på 
mit velbårne høje herskab hr. cammerherre og 
obriste Rosenørn til Katholm hans vegne som de 
fuldmægtig Jacob Hadsten med 2 tiltagne 
Niels Hiulmand og Christen Slot af Ålsrode 
for sammesteds at holde ret lovlig skifte og 
deling efter Michel Sørensens ved døden af-
gangne hustru Anne Pedersdatter imellem ham 
og deres i ægteskab sammenavlede pigebarn 
Kirsten Michelsdatter - 2 år - hvor da blev 
registreret og vurderet til endelig skiftets 
slutning af dennes indhold: 

Indboe. 
Rd. mrk. sk. 

1 fyrbord med dobelt fod o 2 8 
2 naglfaste bænke 4 
3 bøge og fyrstole 1 2 
1 fyrmelke hylde 2 

derpå 
6 sirbøtter 12 



1 rødmalet egehjørneskab" 
derudi 

de 
1 glasflaske og glas og 2 

salmebøger 
1 tin pottemål 
1 kobber tragt 
2 tin tallerkener 
1 blik dørsving 
1 rødmalet fyrkiste 
1 rødmalet standskab 
3 standskrin 
1 lerkrukke 
1 madkniv 
1 blik rivejern 
1 jern bilæggerovn 
1 blik lysestage 
1 fyrsengested 

derudi 
1 rød og blåstribet olmerdugs-

overdyne 
1 blåbrunt omfang " 
1 bolster underdyne - blå og hvid-

stribet 
1 hampegarns underdyne 
1 blåstribet hovedpude med over-

træk 
1 anden ditto 
1 par blårgarns lagner 

1 2 
2 

3 2 

1 o 

2 o 
3 

2 ^ 

3 
2 
2 

4 
6 

8 
4 
8 

o 
8 
6 
'4 
4 
4 
o 
4 

o 



I en anden stue 

1 gavlseng o 1 o 
1 blåstribet olmerdugs overdyne 1 
1 uldent omfang 1 8 
1 hampegarns underdyne 1 
1 ditto hovedpude 1 
1 par blårgarns lagner 1 8 

i et andet kammer. 

Pigens sengested 8 
1 blåstribet olmerdugsoverdyne 3 
1 hampegarns underdyne 2 8 
1 liden pude 6 
1 par gi. lagner 1 
1 vugge med tvende samme dyner 

og 1 pude med 2 lagner 1 
1 fyr taberet 1 8 
1 gi. fyrkiste 5 8 
1 halv øltønde 3 
1 øltønde 1 8 
1 bøge bagetrug 8 
2 standfierler lo 

I køkkenet 
3 sorte gryder 6 
3 stenfade 12 
3 lerpotter 6 
1 jern rist 12 



1 ditto pande o 1 o 
1 trefod 8 
1 ildklemme 6 

I brøggerset. 
^ tønde kobberkedel 5 2 o 
1/4 kobberkedel 2 
1 mindre ditto 5 
2 brøggerkar 5 8 
2 standtønder 8 
1 masketønde " 2 
2 ege ballier 1 4 
2 stripper 8 
2 standfierler 6 
1 sælde og 2 sold 1 12 
1 brun skippe med jerngjord 1 
1 kærne 6 
1 kværn med bahør 3 
2 standbænke 4 
1 sædeløb 4 
2 ^^ løbe 8 

På loftet. 

6 sække og poser 2 o o 
4 bier 1 1 o 
1 standkærne 8 
1 gi. haspe 2 
4 kotøjer 6 



I Gården. 

Jernredskaber. 

3 økser o 1 8 
2 naver og 1 spigebor 12 
1 båndkniv 4 
1 gravespade og 2 tørvespader 2 
1 hakke 4 
1 hammer og tang lo 

Endnu 
Findes her i stervboet: 
1 rødmalet egekiste med den sal. 
kones gang og linklæder, som er 
blevet fritagen at komme til vur-
dering, men hernæst anført til 
registrering: 
1 katuns kåbe 
1 brun trøje 
1 bru^ ditto af damaskes tøj 
1 brunrød ditto 
1 grøn vadmels ditto. 
2 skjorter - rødbrune - af hjem-

megjort dansigtøj 
1 rød serg 
1 sort hjemmegjort kjole 
1 blåtavlet hjemmegjort forklæde 
1 lærreds ditto 
1 blå mårshue 



3 ligere og 2 tørklæder 
hvid ærme af gammel klæde 
- er til barnet givet - og 
samme beskrivning blev af 
rætten bevilget 

Dernæst 
Vogn-og plovredskab 

3 vogne med sit behør 11 2 
1 plov med sit behør 2 
1 bagplov med sit behør 4 
3 harver 3 

I laden. 

2 gulv rug, 2 gulv byg-og 1 gulv. 
havre og ^ gulv ærter og 1 gulv 
hvede, som ej oversteg hvad fæ-, 
steren skal bruge til folkeløn, 
kongelige skatter og landgilde 
og derfor ikke regnet til hver-
ken indtægt eller udgift 

Levende Creaturer. 

1 brun hest 6 år 7 o 
1 brtm blisset 5 år 6 
1 brun hoppe 7 år 6 3 
1 sort hoppe 4 år 6 4 
1 sort føl 3 år 5 
1 rød hoppe 9 år 4 
1 sort hoppe 12 år 2 



Fæmon 
4 køer 15 o o 
3 kvier 6 2 
1 stud 2 år 2 2 
2 spædkalve 2 

Får 
8 stk. og 4 lam 5 

Svin. 
5 overføed og 6 grise 2 3 

Høns 
4 høns 1 
Enkemanden blev tilspurgt 3 gange om mere kun-
ne være enten rede penge eller tilgodehavende 
som boet kunne regnes til indtægt - hvortil 
blev svaret - NEJ -
Boets hele formue er da 123__1_ 8__ 

Dernæst blev brøstfæld, besætning og besvær-
ing tagen til beskrivelse således: 
Gårdens hartkorn som er 6 td. 4 skp. 3 fdk. 
2% alb befindes af 33 gulv hus som er taxe-
ret til 2o Rdl. 
Til besætning udfordres: 
8 bæster a' lo rdl. 8o o o 
1 vogn med sit behør lo 
1 plov 2 
1 harve 3 



Gæld. 

Fordrer for sin kones begravelse 5 o o 
Skylder herskabet for penge til 
låns 4 
Niels Skræder her i byen 4 

Hvilket skal være hele boets be-
sværing 125 3 o 

Nar indtægt og udgift med hverandre liqvide-
res befindes at besværingen overstiger ind-
tægten med ' 2 _1 8 

så ikke noget bliver for barnet til arv und-
tagen den sal. kones kiste med gang og lin-
klæder som fprhen findes i forretningen spe-
cificeret. Tillige har enkemanden lovet at 
holde barnet til ære og lære og hende skikke 
lig forsyne med klæder og føde om Gud vil. 
løvrigt lovede han at holde skifteretten uden 
krav og ansvar for dette skiftes holdelse. 

Datum skiftestedet i Ålsrode ut supra 
J. Hadsten 

Enkemanden: Michel Sørensen' 
Vidner og vurderingsmænd: 

Niels Hjulmand 
Chresten Slot 



BØRN AF GÅRDFÆSTER MICHEL SØRENSEN 
OG 

ANNA PEDERSDATTER. 



SØREN MICHELSEN 

Født i Ålsrode 1744 

1757 

Dom: Circum Nytårsdag den 1. januar døbt Michel 
Sørensens barn af Ålsrode kaldet 

SØREN 
båren af Jacob Ruskes kone af Øster Balle 
Faddere: Søren Skræder, Thomas Hatmager, Anders 

Hansen, Anne Catrine Pedersdatter og 
Maren Sørensdatter. 

1757 

Dom: 2 post Epiph den 16. januar jordet Michel Sø 
rensens drengebarn af Ålsrode. 



KIRSTEN MICHELSDATTER. 

Født i Ålsrode 1744 

1758 
Dom: Misericordia den 9. april døbt Michel Søren 
sens barn af Ålsrode kaldet 

KIRSTEN 
båren af Jens Andersens kone i Ålsø 
Faddere: Søren Tæcher, Jochum Nielsen, Niels Jør-

gensen, Anna Catrine Pedersdatter og 
Maren Sørensdatter. 



Ålsø kirkebog mangler som sagt 
fra 1759 til 63 og derfor kan ikke sees hvornår 
Michel Sørensen gifter sig igen, men hurtigt er 
det sikkert sket efter sin kones død for han havde 
et lille barn på 2 år og der skulle også en kone 
på gården til dens drift. 
Hans 2. kone hedder Anna Jensdatter. 



ANNA JENSDATTER. 

Født i Ålsrode 173o som datter af gårdfæster på 
Matr. nr. lo Jens Christensen og Kirsten Sørens-
datter 

1730 
de 

Dom: 2 post Pasch den 23 april døbt Jens Chris 
tensens barn af Ålsrode med navn 

ANNA 
som Hans Christensens kone af Høbjerg bar. 
Faddere: Christen Sørensen, Søren Skræder, Niels 

Christensen, Niels Skræders kone, Bir-
gitte Rasmusdatter - alle af Ålsrode. 

1760 
Ca dette år gift i Ålsø kirke med gårdfæster Mi-
chel Sørensen. 

1776. 
Den 25. november jordet Michel Sørensens kone af 
Ålsrode i hendes 45. år. 



BØRN AF MICHEL SØRENSEN 
OG 

ANNE JENSDATTER. 



ANNE MICHELSDATTER 

Født i Ålsrode ca 1761 

1779 

Den 11. april confirmeret i Ålsø kirke ANE MIKKELS 
DATTER = Michel Sørensens datter i Ålsrode født 
ibid 16 år gi. 

Folketælling i Ålsrode 
18ol 

Søren Andersen mand 38 år begge i 1. ægteskab 
husmand med jord. 

Anne Michelsdatter hans kone 37 år 
Michel Sørensen 7 år 
Edel Sørensdatter 4 år deres børn 
Mads Sørensen 2 år 



DORTHE HICHELSDATTER. 

Født i Ålsrode 1744 

1765 

Dom^r 4^post trinitatis døbt Michel-
Sørensens barn i Ålsø kirke navnet 

DORTHE 
båren af Christen Slottes kone i Ålsrode 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Peder Nielsen, Peder Hansen, Jens Morten 
sen, Anders Jacobsen, Peder Frandsen, 
Karen Rasmusdatter og Kirsten Christens-
datter 

1761 

Den 22. april confirmeret i Ålsø kirke DORTHE 
HICHELSDATTER - Michel Sørensens datter i Ålsrode 
født ibid - 15 år gi. 



MAREN MICHELSDATTER. 

Født i Ålsrode 1744 

1768 

5. søndag efter påske den 8 maj døbt Michel Søren 
seng barn af Alsrede navnlig 

MAREN 
båren af Chresten Slottes kone 
Faddere: Jens Jørgensen, Søren Jacobsen, Niels 

Jensen, Maren Nielsdatter og Karen Pouls 
datter. 

1771 

Dom: 14. post trinitatis den 1. september jordet 
Michel Sørensens barn af Ålsrode navnet MAREN i 

de hendes alders 2 år 



SKIFTE EFTER ANNE JENSDATTER 



SKIFTEFORRETNING EFTER MICHEL SØRENSENS 
AFGANGNE HUSTRU UDI ÅLSRODE 

Anno 177o den 19. december indfandt sig på hans 
exellence højvelbårne hr. Peder Rosenørn - herre 
til Katholm hans kongelige Maj. højbestaltede skyt 
tebefalingsmand over Århus sift og amtmand udi Hav-
reballegårds og Stiernhoms amter hans vegne fuld-
mægtigen Søren Broberg fra ovenmeldte Katholm for 
at holde skifte udi stervboet efter gårdmand Michel 
Sørensens afgangne hustru Anne Jensdatter i Ålsrode 

de 
for at holde registrering og vurdering med 2 u-
vildige dannemænd navnlig Chresten Slot og Peder 
Frandsen af bemeldte Ålsrode i den afdødes efter-
ladende til et videre og endeligt påfølgende lov-
ligt skifte og deling mellem enkemanden Michel Sø* 
rensen og hans med den afdøde udi ægteskab avlede 
børn navnlig: 

Anne Michelsdatter 9 år 
Dorthe Michelsdatter 6 år 
Maren Michelsdatter 2 år 

tilstede var enkemanden på egne og sine 3 umyndige 
de 

børns vegne, hvorda i overværelse af de 2 oven 
nævnet dannemænd blev forrettet og foretaget følg-
ende: 



REGISTRERING OG VURDERING. 

I dagligstuen 

Rd. mrk sk 
1 fyrbord på fod 0 2 o 
2 bænke af fyr 0 o 8 
1 jern bilæggerkakkelovn 2 4 o 
1 fyrsengested 0 2 o 

derudi 
1 olmerdugs overdyne 1 2 o 
2 blå og hvide vadmels hovedpuder 0 4 2 
2 bolster underdyner 2 2 o 
1 par blårgarns lagner 0 2 lo 

1 brunmalet fyrskab 1 0 0 
1 brunmalet kiste 0 4 0 
3 stole af træ o 0 lo 
1 glaspyramide 0 0 2 

1 den anden stue 
1 fyrbord på fod o 1 0 
2 fyrbænke o 0 3 
1 egehængeskab o 1 4 
1 fyrsengested G 3 0 

derudi 
1 vadmels overdyne 1 1 8 
1 hampegarns underdyne 0 4 4 
2 blå og hvide hovedpuder 0 3 6 
1 par blårgarns lagner 0 2 8 
1 uldsaks 0 o 8 



1 fyrsengested 0 2 8 
derudi 

1 stribet olmerdugs overdyne 1 2 0 
1 bolsters stribet underdyne 1 1 2 
1 hampegarns ditto 0 1 0 
1 blåstribet bolsters hovedpude 0 1 8 
1 gi. ditto 0 0 8 
1 par hampegarns lagner 0 1 12 
4 stk. stoffers omhæng 0 1 8 

1 fyrkiste 0 3 12 
2 hylder 0 0 4 
2 større fade 0 0 1 
2 sirbøtter 0 0 3 
1 par trælysestager 0 1 8 
2 trætællekvive 0 1 8 
1 hallands stentallerken 0 0 2 
1 stenkrus 0 0 3 
1 liden jerngryde 0 1 12 
2 lergryder 0 0 3 
1 jernpande 0 0 5 
1 jernrist o 0 3 
1 jern ildklemme 0 0 2 
1 øltønde o 2 8 
1 kærne o 0 3 
1 øltragt 0 0 3 
1 madkniv o 0 1 
1 spinderok 0 1 4 



1 strippe 0 0 3 
1 standtønde o o 4 
1 flødebøtte o o 2 

1 brøggerset 
1 tønde kobberkeddel i grue 2 4 0 
1 strippe 0 o 4 
1 kobber kedel o 4 0 
1 mæssing ditto o 1 8 
2 egekar 0 3 0 
2 ballier 0 1 0 
1 strippe 0 0 4 
2 bøge grynskåle 0 0 3 
2 standtønder o o 2 
1 kværn med sit behør o 2 4 
2 solder o o 8 
2 halmløbe o 0 4 
2 sælde 0 0 7 
6 sække 1 4 0 
1 strip o o 4 
1 ærtefork 0 0 1 
1 sædeløb o 0 2 
2 hørleer o 3 0 
2 tørvespader o 1 8 
1 ditto 0 0 4 

1 gården 
5 vogne med sit behør 9 0 0 
1 plov med sit behør 2 0 0 
1 ditto bagplov 0 2 0 



3 harver 0 4 8 
3 hjulbørrer 0 o lo 
1 hakkelseskiste med behør o 1 12 
2 økser 0 0 6 
2 naver 0 0 6 
1 spade 0 o 1 
1 huggejern 0 0 2 
1 hakke 0 o 2 
1 tællestol 0 0 1 
1 gravespade 0 0 13 
3 forker 0 1 8 
3 grebe b 0 4 
2 skovle 0 0 2 
1 jernhakke 0 0 2 
1 slibesten 0 0 2 

Bæster 
1 brunstjernet hoppe lo år 2 4 0 
1 sort hoppe 8 år 3 4 0 
1 grå hingst 7 år 3 4 o 
1 grå hoppe 7 år 3 2 0 
1 sort hestplag 3 år b 0 
1 hvidt føl 3 år 1 1 o 
1 rød hoppe 16 år 0 3 o 
1 føl 4 år 4 0 0 
1 rød ditto 1 år 1 4 0 
1 sort ditto 1 4 8 

Fæmon 
1 gi. sorthjelmer ko 2 0 0 



1 sorthjelmet ditto 3 0 0 
1 blakhjelmer ditto 2 1 0 
1 liden sort kvie o 5 0 
1 ditto o 4 0 
1 sort studko 0 2 8 
1 sort kviekalv 0 2 8 
1 ditto mindre 0 1 8 
1 hvid stud 1 0 0 

Får 
12 får a' 3 mark 6 0 0 
1 vædder 0 3 0 
6 svin 2 o 0 
2 galte og 6 grise 0 4 0 
6 høns og 1 kok 0 1 8 

Den sal. kones gangklæder 
1 sort vadmels kjole 0 5 0 
1 rød rysskjørt 1 o 0 
1 blå trøje 0 1 8 
1 rød og blå skjørt af hjemme-

gjort tøj 0 4 0 
1 grå vadmels skjørt 0 3 0 
1 grå vadmels trøje 0 1 0 
1 hvid trøje 0 2 0 
1 blå hue 0 0 4 
1 hvidt forklæde 0 0 12 

Summa 94 0 5 



Da intet videre efter tilspørgsel kunne komme 
stervboet til indtægt blev udgiften beskreven så-
ledes: 
1) Fordrede skifteholderen på sit høje herskabs 

vegne: 
Til gårdens besætning 8 bæster a' lo rdl 
er 8o o 0 
1 vogn med behør lo o 0 
1 plov med behør 2 0 o 
1 harve 0 3 0 
Til gårdens brøstfældighed 4o fag 
a' 3 mark er 2o o 0 
Resterende skatter 7 0 0 
Manglende korn lo 0 o 
Angiver ægtemanden at være skyl-
dig til 
Jacob Johns enke i Øster Balle 
for hans kones ligkiste 1 4 o 
Til Anders Jensen i Ålsrode for 
lånte penge til hans kones begrav-
else 2 o 0 

Summa udgift 143 1 o 

Når nu liqvideres med indtægten for stervboet så 
sees at for de umyndige børn bliver intet at ar-
ve, men enkemanden blev af skifteholderen tilheldt 
at lade sine børn kristeligen opdrage til ære og 
lære så godt som han for Gud og mennesker kunne 



være bekendt hvilket han lovede, såvel som at være 
sit høje herskab ansvarlig for deres i stervboet 
anførte pretentioner og andet på stervboet flyd-
ende udgifter samt holde skifteholderen for det^ 
te skifte kravs og skadesløs i alle måder. 
Dette bekræftes med vore hænders underskrift 

Datum stervboet ut supra 

S. Broberg 

Enkemanden: 

Michel Sørensen 

Vidner og vurderingsmænd: 

Christen Slott 
Peder Frandsen 



MICHEL SØRENSENS 3. KONE 

SOFJÆ 



SOFIE SØRENSDATTER. 

Født i Ålsrode 1745 på Matr. nr. 13 som datter af 
gårdfæster Søren Rasmussen Bast og hustru Anne 
Sofie Rasmusdatter Molbo 

1745 
Dom: 5 post trinitatis den 18. juli døbt Søren 
Bastis barn i Ålsrode med navn 

SOFIE 
båren af hans kones søster Kirsten 
Faddere: Niels Andersen, Chresten Molbo 

Mette Jensdatter og Maren Nielsdatter. 

1771 
Gift 1. gang med Michel Sørensen i Ålsrode 
1771 
Den 11. januar CGpuleret Michel Sørensen og Sofie 
Sørensdatter af Ålsrode 

1787 
Gift 2. gang med ungkarl Peder Nielsen af Høbjerg 
1787 
Den:2o. oktober i Ålsø kirke eopuleret ungkarl 
Peder Nielsen og enkekonen Sofie Sørensdatter af 
Ålsrode. 

Sofie Sørensdatter døde i 1721 og var da gift med 
husmand Peder Mogensen. 



FOLKETÆLLING I ÅLSRODE 
1787 

27. familie: 
Sofie Sørensdatter madmoder 42 år enke efter 1. 

ægteskab - husbeboer 
Anne Sofie Mikkelsdatter hendes datter 11 år 

ugift. 

FOLKETÆLLING I ÅLSRODE. 
18ol 

27. familie: 
Peder Nielsen mand 44 år gift 1. gang husmand 

med jord 
Sofie Sørensdatter hans kone 58 år gift 2. 

gang 
Jens Jensen 7 år konens datterbørn 
Mette Sofie Jensdatter 4 år 



BØRN AF GÅRDFÆSTER MICHEL SØRENSEN 
OG 

SOFIE SØRENSDATTER' 



ANNE SOFIE MICHELSDATTER. 

Født i Ålsrode 1771 

1771 
Dom: 13. post trinitatis den 25. august døbt i 
Ålsø kirke Michel Sørensens barn af Ålsrode og 
kaldet 

ANNE SOFIE 
som Jens Murmands kone bar 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Søren Jacobsen Rusk, Peder Rovsing, Niels 
Ladekarl, Jens Rasmussen, Niels Niemand 
Niels Hansen Skræder, Morten Hansen og 
Anna Sørensdatter 

1771 
Dom: 15. post trinitatis den 8. september jordet 
Michel Sørensens barn af Ålsrode, som blev døbt 
afvigte Dom: 13. post trinitatis 



JACOB MICHELSEN. 

1772 
Dom: XLV p. tri. den 2o sept. blev Michel Søren-
sens og Sofie Sørensdatter af Ålsrode deres søn 
døbt i Ålsø kirke og fik det navn 

JACOB 
Jens Smeds kone bar det 
Faddere: Maren Jensdatter, Søren Rusk, Rasmus 

Jørgensen, Niels Ladekarl og Jens Ingvor 
sen. 

Død inden 1779 



PEDER MICHELSEN. 

1773 
Den 21. oktober blev skovfoged Michel Sørensen og 
hustru Sofie Sørensdatter af Ålsrode deres drenge 
barn hjemmedøbt og kaldet 

PEDER 
og søndagen derefter den 25. oktober blev hans 
barns dåb publiceret i Ålsø kirke 
Faddere: Niels Ladekarls kone i Ålsrode bar 

Karen Rasmusdatter, Chresten Slot 
Søren Bierre, Jens Martinussen og 
Søren Thomassen. 

1773 
Dom: XXL p. trinitatis den 8. november blev Michel 
Sørensens - skovfoged - og Sofie Sørensdatter af 
Ålsrode deres søn ved navn PEDER jordet i Ålsø 
kirkegård - 14 dage gi. 



Michel Sørensen benævnes af præsten som skovfoged 
selvom han stadig var gårdfæster. Den nye stilling 
er et udtryk for at man fra officiel side viste 
vilje til at håndhæve den skovforordning man ud-
stedet i l67o med 34 paragraffer og hvori slåes 
fast " at efterdi skovene herudi vort land mærke-
ligen aftager en stor del formedels ulovlig hugst 
og den store efterladenhed skovene igen at beplan 
te og opelske " 
Derfor skal alle skovejere nu til at plante og pas 
se skoven, men intet skete og først i 177o ser det 
ud til at man lægger alvor bag de pæne ord og der 
til behøvedes skovfogeder til at kontrollere at 
man ikke bare huggede løs og dette hverv fik Mi-
chel Sørensen her i Ålsrode og lønnen herfor kun-
ne han anvende til gårdens drift. 



ANNA SOFIE MICHELSDATTER. 

1774 
Fredagen den 28. oktober blev Michel Sørensen og 
hustru Sofie Sørensdattér deres pigebarn i Ålsro-
de hjemmedøbt og kaldet 

ANNA SOFIE 
Dom XXLLL p. trinitatis blev barnets dåb publice-
ret i Ålsø kirke 
Faddere: Niels Murmands kone i Høbjerg 

Inger Christensdatter, Søren Rusk 
Søren Thomassen, Niels Sørensen 
Jens Murmand. 

1794 
Trolovet 13. febr. med ungkarl og husmand i Åls-
rode - senere gårdfæster i Ålsø - Jens Jensen Lade 
foged. 
1794 
Viet i Ålsø kirke 8. marts. 



UDØBT DATTER 

1777 
Dom: 3. post trinitatis den 15. juni lagt jord 
på Michel Sørensen - skovfogeds liden datter, som 
døde straks efter fødslen - ubøbt -



DØDFØDT SØN 

1778 
Dom: 1 post trinitatis den 21. juni lagt jord på 
Michel Sørensens dødfødte drengebarn af Ålsrode. 



JACOB MIC3ELSEN. 

1779 
Dom; 24. post trinitatis den 14. november i Ålsø 
kirke blev gårdmand Michel Sørensens hjemmedøbte 
søn 

JACOB 
frembåren til sin dåbs stadfæstelse af husholder 
sken jomfru Næfs på Katholm 
Faddere: Jens Martinussen af Høbjerg 

Samuel Skytte på Katholm 
Chresten Slot af Ålsrode 
Dorthe Marie Jensdatter af Ålsø 
Ane Sofie Mortensdatter fra Katholm 

1780 
Torsdagen den 6. juli lagt jord på Michel Skov-
fogeds søn JACOB af Ålsrode - 7 mdr. gi. 



EDEL MICHELSDATTER. 

1781 
Dom: Vil post trinitatis den 29. juli havde gård-
mand Michel Sørensen i Ålsrode en datter til dåb 
i Ålsø kirke navnet 

EDEL 
båren af Søren Ruskes hustru fra Øster Balle 
Faddere: Anders Bend, Mads Christensen og Jens 

Frandsen - alle af Ålsrode 
Ane Michelsdatter ibid. 
Ane Sofie Mortensdatter fra Katholm 

1781 
Den 26. dec. lagt jord på michel Sørensens mind-
ste pigebarn EDEL - 5 mdr 

1782 
Dom: Invocati den 17. febr. publice absolveret 
Michel Sørensen og hustru Sofie Sørensdatter af 
Ålsrode. hvis mindste barn af uforsigtighed var 
om natten bleven død imellem dem. 



ANNE KIRSTINE MICHELSDATTER. 

1783 
Dom: XVLL post trinitatis den 12 oktober havde Mi-
chel Sørensen af Ålsrode en datter tid dåben i Ål 
sø kirke navnet 

ANNE KIRSTINE 
båren af stuepigen Anna Sofie Mortensdatter på 
Katholm. 
Faddere: Jens Martinussen af Høbjerg 

Chresten Smed af Øster Balle 
Jens Sørensen og Anna Michelsdatter 
af Ålsrode. 

1783 
Den 26. oktober lagt jord på Michel Sørensens af-
gangne datter ANNE KIRSTIME af Ålsrode - 14 dage 
gi. 



I 1784 opgiver Michel Sørensen fæstet på sin 
gård og får et hus i fæste og som husmand dør 
han i Ålsrode; 

1787 . 
Dom: 11 post trinitatis den 17. juni blev afgang 
ne Michel Sørensen af Ålsrode begraven - 66 år. 



SKIFTE EFTER HUSMAND I ÅLSRODE 
MICHEL SØRENSEN 



SKIFTE. 

År 1787 den 19. juni blev efter afdøde husmand Mi-
chel Sørensen i Ålsrode af fuldmægtigen Warberg 
fra Katholm på den høje skifteforvalters vegne 
foretaget registrering og deling imellem enken So-
fie Sørensdatter og de i afdødes i 1. - 2. og 3. 
ægteskab avlede børn, som blev angivetat være 

Udi 1. ægteskab avlede børn 
1) 1 datter Anne 

1 datter Dorthe begge ugifte 
og i 3. ægteskab avlede børn 

1) 1 datter Anne Sofie ugift 

På hvis vegne var tilstede som beslikket værge og 
formynder gårdmand Søren Thomsen i Ålsrode, der var 
halvbroder til den afdøde. 
Som laugværge for enken var tilstede gårdmand Jens 
Frandsen af Ålsrode og som vurderingsmænd og vit-
terlighedsmænd var medtaget og var tilstede Niels 
Sørensen og Jens Ingvorsen og i hvis overværelse 
er da forrettet som følger: 

Rdl Mrk Sk. 
I stuen 

2 bænke o o 2 
4 træstole o 2 o 
1 fyrskab med lås og nøgle o 1 8 
1 ege madskab o 3 o 



Derudi intet uden lidet 
madvarer 

11 stk. stenkar og fade 0 0 11 
1 gi. pyramide 0 0 2 
1 stolpe sengested med blåt omhæng 2 0 0 

Derpå 
1 blå og hvidstribet bolster underdyne 2 0 0 
1 do 1 4 0 
1 blå og hvid olmerdugs dyne 1 3 0 
1 gi. hvidt vår 0 2 0 
1 blå og hvidstribet ditto 1 4 o 
2 blårgarns lagner 0 2 0 
2 blåternede hovedpuder 0 3 0 
1 liden pude 0 1 0 
1 fyrkiste med lås og nøgle 2 0 0 

Derudi intet uden enke-
konens gangklæder 

Den afdødes gangklæder 
1 blå vadmels kjortel 0 1 8 
1 gi. skindtrøje 0 1 8 
1 stribet trøje o 1 6 
1 hvid ditto 0 0 8 
1 stribet brystdug 0 0 4 
1 gi. blå ditto o 0 4 
1 gi. trøje 0 o 2 
1 blå ditto 0 2 0 
1 par bukser 0 0 8 



1 par gi. ditto 0 0 2 
1 grøn hat 0 0 lo 
1 grøn Cabyse 0 0 6 
1 hat 0 0 8 
3 hørlærreds skjorter 0 1 8 
2 par blå strømper o 1 8 
2 par vanter 0 0 8 
1 par sko o 0 
1 brunt silketørklæde 0 0 4 
1 hvidt klæde 0 0 2 

1 køkkenet 
1 gi. kobberkedel i grue 1 0 0 
1 tønde o 0 4 
1 gi. fiel træ 0 0 2 
2 stripper 0 0 2 
1 jern ildklemme 0 o 4 

På loftet 
1 gi. tønde og 1 fierding 0 0 6 
1 hørle o 0 4 

Kreaturer 
1 sorthjelmet ko 9 år 8 0 0 
6 stk. får med 3 lam 7 0 0 

Summa indtægt 31 5 5 



og da ej videre fandtes at beskrive boet til ind-
tægt så blev dette skiftes videre fremme udsat 
til 3o. dagen som bliver den 18. juli førstkommen 
de og enken blev pålagt for alt det beskrevne at 
være ansvarlig - det hun lovede -

Datum stervboet ut Supra 
Warberg 

Enken: 
Sofie Sørensdatter 

m.p.p. 
Som laugværge: 

Jens Jørgensen 
Som beskikket værge og formynder for de umyndige 
underskriver 

Søren Thomassen 
m.p.p. 

Som overværende vurderingsmænd dg vitterligheds-
vidner underskriver 

Jens Frandsen 
m.p.p. 

Jens Ingvarsen 
m.p.p. 



SKIFTEFORTSÆTTELSE. 

Anno 1787 den 18. juli som var 3o ^^ dagen efter 
fornigte afdøde Michel Sørensen blev dette skifte 
igen foretaget af fuldmægtigen Warberg fra Kat-

de 
holm i overværelse af 2 testes og vitterligheds 
vidner nemlig Jens Pedersen og Jens Ingvarsen af 
Ålsrode, hvorda var tilstede enken med antagen 
laugværge Jens Martinussen af Høbjerg og på de u-
myndiges og fraværende arvingers vegne var beskik 
ket værge og formynder Søren Thomassen. 
Og da ej videre var stervboet til indtægt at an-
føre end sket er så blev udgiften, der herpå måt-
te hæfte anført: 
1 Fordrede enken for den afdødes begrav 

else, som havde kostet 4 3 o 
2 Jens Frandsen fordrede for lånte pen-

ge 1 4 o 
3 Jacob Lund fordrede ligeledes ditto o 3 o 
4 Jens Juul i Grenå ligeledes o 4 o 
5 Jens Hansen i Lyngby fordrede og 

tilgodehavende penge o 1 o 
6 Jens Smed fordrede ligeledes o 1 12 
7 Enken fordrede begravelsesbekost-
ning lige med den afdøde 4 3 o 

8 Skiftets bekostning o 1 8 
9 Sammes beskrivelse 1 o o 

Summa udgiften 13 3 4 



og fradraget indtægten bliver igen 
til deling den sum 18 2 1 
imellem enken og arvingerne således: 
Enken tager og tildeles den halve 
del som bliver 9 1 ^ 
Broderlod forlanger enken ikke, da 
hun agter at forandre sig, hvorfor 
den anden halve del tildeles bør-
nene således: 
1) Til datteren Kirstine 2 1 12 1/8 
2) Til datteren Borthea Do 
3) Til datteren Anna Do 
4) Til datteren Anna Sofie D^ 

Er 18 2 1 
Enken erklærede at når det lidet beskrevne effekt 
er og indbo hende måtte overlades ville hun inden 

te 
8 dage udbetale til den høje skifteforvalter 
og formynder de børnene tildelte arvelod dele der 
er 9 1 % , samt dette skiftes bekostning samt 
og til enhver den anførte gæld og i alle måder 
holde skifteretten og alle vedkommende for heraf 
dependerende kravs og angerløs. 
Ifølge herstående enkens erklæring bliver hun af 
skifteretten pålagt straks at udbetale til over-
formynderen og herskabet de umyndiges arvemidler 



som er 9 1 % , samt til alle vedkommende den 
anmeldte gæld der er 3 1 12 og dette skiftets 
bekostning, hvorimod hun vorder overladt til rå-
dighed og brug alt her beskrevea i stervboet lige 
som hun og pålægges at holde skifteretten og alle 
vedkommende for heraf dependerende i alle måder 
kravs og angerløs. 
Til sådan ende bliver hendes fødte umyndiges arve 
lod der er 9 1 % indestående i herskabets kas-
se på katholm hvor samme kan modtages af arving-
erne når de bliver myndige mod afkalds kvittering 
På sådan måde bliver dette skifte sluttet og til-
endebragt alt under forbeholdelse af enhvers lov 
lige ret. 

Datum stervboet ut supra 
Warberg 

Enken 
Sofie Sørensdatter 

m. f. p. 
Som laugværge: 

Jens Martinussen 
Som værge og formynder for de umyndige 

Søren Thomassen 
Som overværende vitterlighedsvidner 

Jens Ingvarsen 
m.p.p. Jens Pedersen 



Når Sofie Sørensdatter erklærer at hun vil for-
andre sig så skyldes det at hun allerede havde 
indgået på at gifte sig igen, hvad hun gør 2o. 
oktober 1787. 
Peder Nielsen flytter ind i huset og de bliver 
boende her i Ålsrode til Peder Nielsen dør. 
18 

Sofie Sørensdatter gifter sig 3. gang og da med 
Peder Mogensen og da hun dør 8. oktober 1821 så 
er det som hustru til ham. 



SKIFTE EFTER SOFIE SØRENSDATTER 
I ÅLSRODE' 

År 1821 den 11 oktober indfandt undertegnede skif 
teforvalter sig med tiltagne vitterlighedsvidner 
i Ålsrode hos fæstehusmand Peder Mogensen, der 
havde anmeldt at hans hustru Sofie Sørensdatter 
den 8. denne mdr. ved døden var afgået. 
Den afdøde har efterladt sig en datter Ane Sofie, 
der er gift med fæstehusmand i Ålsrode Jens Lade 
foged. Flere arvinger vides ikke at den afdøde 
har efterladt sig. 
Enkemanden som tilligemed fornævnte Jens Ladefoged 
var tilstede begærede sig boet uden skifte og de-
ling overdraget og da den tilstedeværende arving 
intet havde herimod blev boet ham overdraget. 
Da intet videre var at forrette blev det passere 
de bekræftet med underskrift 

Secher og Jørgensen 
Peder Mogensen 

m.p.p. Jens Jensen Ladefoged 
m.p.p. 

Til vitterlighed 
Hans Hansen Jens Nielsen 



SØREN PEDERSEN HJORTH 

Født i Ålsrode 1753 på Matr. nr. 1 i jordebogen 
som søn af gårdfæster Peder Hjorth og hustru 
Mette Sørensdatter. 
1733 
Festo Annunciate den 25. marts døbt Peder Hjorts 
barn af Ålsrode og navnet 

SØREN 
båren af Christen Blochis kone 
Faddere: Niels Hjulmand, Anders Hansen, Jacob 

Hjorth og Anna Laursdatter 

Giftl. gang med Maren Hansdatter: 
1782 
Den 7. december trolovet ungkarl Søren Pedersen 
Hjorth af Weilby og pigen Maren Hansdatter af 
Høbjerg. 
NB: Da de er hinanden beslægtede i 3. led må 
kongelig bevilling fremskaffes inden vielsen, 
som Søren Thomassen af Ålsrode og Jørgen Ing-
vorsen af Høbjerg indestår for. 
1743 
Den 4. oktober blev i Ålsø kirke med kongelig 
bevilling formedels slægtskab i 3. led ægtevi-
ede landrytteren Søren Pedersen Hjorth og pigen 
Maren Hansdatter af Høbjerg 



Gifte 2. gang 18o4 
Den 4. juni trolovet enkemand Søren Pedersen af 
Ålsrode og pigen Kirsten Nielsdatter af Lyngby 
Forlovere: Rasmus Sørensen 

Niels Pedersen 

l8o4 
Den 14. juli copuleret bemeldte enkemand Søren 
Pedersen af Ålsrode og pigen Kirsten Nielsdat-
ter af Lyngby 

18o6 
3. søndag efter Hellig 3 Kongersdag den 26. jan 
kastet jord på gårdmand Søren Pedersen Hjorth 
af Ålsrode - død den 19. januar - 53 år gi. 



MAREN HANSDATTER. 

Født i Høbjerg 1754 som datter af gårdfæster 
Hans Jørgensen og hustru Mette Pedersdatter. 
1753 
Dom Lætare den 1. april døbt Hans Jørgensens 
barn af Høbjerg 

MAREN 
båren af Niels Andersens kone i Ålsrode 
Faddere: Jacob Jørgensen, Niels Jørgensen 

Christian Bødker, Edel Nielsdatter 

1782 trolovet med Søren Pedersen Hjorth 
1783 
Den 4. oktober blev i Ålsø kirke med kongelig 
bevilling formedels slægtskab i 3. led ægteviet 
landrytter Søren Pedersen Hjorth og pigen Maren 
Hansdatter af Høbjerg. 
18o4 
2. pindsedag den 21. maj kastet jord på gårdmand 
Søren Hjortes hustru Maren Hansdatter af Ålsrode, 
som i 15* år haver været blind. 
Hun døde. den 18. maj 51. år gi. 



BØRN AF SØREN PEDERSEN HJORTH 
OG 

MAREN HANSDATTER 



METTE SØRENSDATTER 

1784 
Festo Novi Anni den 1. januar havde landrytteren 
Søren Pedersen Hjorth af Ålsrode en datter til 
dåben i Ålsø kirke som blev kaldet 

METTE 
båren af pigen Kirsten Andersdatter Munk - tjenen 
de på Katholm 
Faddere: Jacob Andersen, Jens Frandsen, Niels 

Hansen og Anne Nielsdatter - alle af 
Ålsrode 

1784 
Dom: 111 ^^^ post Epiph den 25. januar i Ålsø kir 
ke intr. Søren Hjorthes hustru af Ålsrode. 

1784 
Dom: IV ^^ post Epiph den 1. februar kast jord 
på landrytteren Søren Hiorts pigebarn METTE 
af Ålsrode - 1 mdr. gi. 



Søren Pedersen Hjorth, der 
hidtil har været benævnt landrytter får nu en 
gård i fæste ved fæstebrev af 6/4 1784 



FÆSTEBREV. 

Jeg Mathias Peter POtto Rosenørn 
til Katholm og Ingvorstrup, hans 
kongelige Majestæts bestaltede 
kammerherre 

Gjør vitterligt: At have stædt og fæst ligesom 
jeg herved stæder og fæster til Søren Pedersen 
- barnefødt i Ålsrode - en mig sammesteds tilhø-
rende bondegård, som Mikkel Sørensen sidst be-
boede, hvilken gård under matr. nr. 4 dtår for 
hartkorn ager og eng 6 td. 3 skp. 3 fdk. og 1 
14/17 alb. bemeldte Søren Pedersen Hjorth må 
nyde, bruge og i fæste beholde på følgende vil-
kår: 
At han svarer i rette tider alle kongelige con-
tributationer som nu er eller i fremtiden vor-
der påbudne samt landgilde efter jordebogen 
der er årlig 2 td. rug, 2 tdr. byg 2 td. 2 skp. 

havre 1 brændsvin, 1 lam, 1 gås og 2 snese æg. 
1 mark spindpenge. Gårdens bygninger altid for 
bedre og vedligeholde. Forrette trolig det sæd-
vanlige hoveri. Jorden i marken forsvarlig dri 
ve og dyrke og intet deraf i nogen måde bortlej 
e eller til upligt bruge. Den tilhørende besæt-
ning at tilsvare og iøvrigt rette sig efter 



hans kongelige Majestæts allernådigste love og 
anordninger samt være sit herskab og deres fuld 
mægtig hørrig og lydig alt under dette fæstes 
fortabelse 

Katholm den 6. april 1784 

P. Rosenørn 



METTE SØRENSDATTER. 

1785 
Dom; Misericordia den lo. april i Ålsø kirke 
døbt gårdmand Søren Pedersen Hjorths datter af 
Ålsrode navnet 

METTE 
båren af pigen Anne Marie Andersdatter - tjenen 
de i Ålsø præstegård 
Faddere: Hans Hansen - staldkarl ibid. 

Jacob Bruus og Dorthe Sørensdatter. 
1785 
Dom: I ^^ trinitatis den 29.-maj i Ålsø kirke 
intr. Søren Hjorths hustru af Ålsrode. 

18oo 
1. søndag efter påske den 2o. april confirmeret 
i Ålsø kirke METTE Sørensdatter - Søren Hjorths 
datter af Ålsrode - født ibidm 15 år gi. 



Folketælling i Ålsrode 
1787 

Søren Pedersen Hjorth 33 år begge i 1. ægte-
skab - bonde og gårdbeboar 

Maren Hansdatter madmoder 34 år hans kone. 
Mette Sørensdatter deres datter 3 år 
Søren Jensen 3o år ugift 
Jens Laursen 16 år ugift tjenestefolk 
Maren Rasmusdatter 11 år ugift 



ANNE SØRENSDATTER 

1787 
da 

Feria: 11 Pentecostes den 28. maj kast jord 
på Søren Hjorths datter af Ålsrode, som ved hjem 
medåben var kaldet 

ANNE 
6 dage gammel 
1787 da 
Dom: 11 a^ trinitatis den 17. juni intr. Sø-
ren Hjorths hustru af Ålsrode. 



HANS PETER SØRENSEN. 

1793 
2. pindsedag den 2o. maj havde gårdmand Søren 
Pedersen Hjorth og hustru Maren Hansdatter af 
Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som var 
født den 9. maj. Samme blev kaldet 

HANS PETER 
båren af Pigen Kirsten Nielsdatter fra Katholm 
Faddere: Peder Lund, Jacob Poulsen, Hans Slot 

Dorthe Jensdatter - alle af Ålsrode. 

1793 
11. søndag efter trinitatis den 11. august intr 
Søren Hjorths hustru af Ålsrode 

1794 
Søndagen Septuagesima den 16. februar lagt jord 
på Søren Hjorths afgangne søn HANS PETER død den 
14. næstforan 3/4 år gi. 



Folketælling i Ålsrode 

18^1; 

Søren Pedersen Hjorth husbonde 48 år begge 
1 i 1. ægteskab - bonde og gård 

beboer " 
Maren Hansdatter madmoder år hans kone 
Mette Sørensdatter deres datter 16 år 
Søren Mikkelsen 4o år ugift 
Jens Laursen 25 år ugift tjenestefolk 



SKIFTE EFTER MAREN HANSDATTER 



SKIFTEFORRETNING. 

Anno 18o4 den 26 juni blev efter foregårende 
anmeldelse foretaget skifte efter gårdmand Sø-
ren Hjorths afdøde hustru Maren Hansdatter af 
Ålsrode, hvorda først blev foretaget registre-
rings og vurderingsforretning over boets ejen-
dele til videre skifte og deling imellem enke-
manden og med den afdøde i ægteskab avlede pige 
barn Mette Sørensdatter 17 år hjemme hos fader 
en. 
Som formynder for den umyndige var af skifte-
retten antaget husmand Jens Jørgensen Smed i 
Ålsrode, hvilken blev pålagt at våge over den 
umyndiges ret i alle tilfælde ved dette skiftes 
behandling, da hun ingen storbroder eller fødte 
værge havde. 
Ligeså havde skifteretten modtaget som vurde-
rings og vitterlighedsvidner sognefoged Rasmus 
Krarup af Fuglsang og gårdmand Hans Slot af Åls 
rode og blev da i aller overværelse begyndt på 
registreringsforretningen som følger: 

Rdl. Mrk Sk 
1 den første stue 

1 fyrbord med krydsfod 1 o o 
2 do bænke o 1 o 
1 træstol o 1 8 



1 stort skab o 2 0 
1 lidet do med nøgle og lås 0 3 0 
1 do rødmalet med nøgle og lås 1 o 0 
1 ditto hjørneskab 0 4 0 
noget gi. jernskrammels varer 0 2 0 
1 kiste gi. 1 0 0 

Derudi den afdødes klæder 
1 gi. sort kåbe 0 1 8 
1 trøje og 1 gi skørt 0 2 0 
1 særk 0 1 0 
1 par strømper 0 0 8 
1 par træsko o 0 4 
1 kyse o 1 0 

2 hyldebrædder 0 1 0 
2 små rammer 0 o 4 
1 rivejern 0 0 2 
1 bilægger kakkelovn 6 o 0 
1 garnvinde 0 o 2 
1 gi. standseng 0 3 0 
1 olmerdugs overdyne 2 0 o 
2 hovedpuder o 1 0 
1 bolsters underdyne 0 3 o 
1 par blårgarns lagner 0 1 8 
1 gi. ditto seng 0 1 8 
1 gi. overdyne 1 o o 



1 hovedpude 
1 køkkenet 

0 1 o 

1 kobberkedel 6 0 o 
1 ildtang og 1 trefod 0 1 o 
2 fade og 1 rist o 1 0 
1 ølkar 0 3 0 
1 gi. ditto o 1 8 
1 ballie 0 1 0 
^ øltønde 0 1 8 
2 halmløge 0 o 6 
1 kærne 0 2 0 
1 strippe og 1 spand 0 1 0 
1 øltønde o o 8 
1 gi. tønde 0 0 4 
3 sold og 1 saltkar 0 2 o 
4 gi. sædeløb 0 o 6 
1 gi. bagetrug 0 1 o 
5 gi. kornsække 0 5 o 
1 bryggebænk og 1 sækkebænk 0 o 4 
1 fyrbord på krydsfod 0 0 6 
1 loftstige 0 0 12 
1 gi. kasse o 1 0 
2 standtønder 0 1 0 
2 rokker 0 o 8 
2 drøftekar 0 o 4 
3 tørvespader 0 3 0 



2 økser 0 2 0 
2 naver 0 o 8 
1 buesav 0 o 4 
1 tellestol o 0 2 
1 hugstol 0 0 8 
1 gravespade 0 0 8 
2 bor 0 2 0 
1 slæde 0 1 8 
2 skovle og 2 grebe 0 0 12 
2 river 0 0 6 
2 hørleer 2 0 0 
1 gi. ditto 0 2 0 
1 gi. stige 0 0 6 
1 kiste med krog 1 0 0 

Inventarium 
16 stk. får 21 2 0 
6 lam 2 0 0 
1 sortbroget ko 7 år 12 0 0 
1 ditto ko 8 år lo o 0 
1 sort ditto 2 år 6 0 0 
2 kvier 12 0 0 
3 spædkalve 1 3 0 
2 grise 0 3 0 
1 so 4 0 0 

Mere erklærede enkemanden at han 
ikke var ejende ligesom formynderen der kendte 



26 0 0 
16 0 o 
15 2 o 

12 3 0 
22 o 0 
16 4 0 

enkemandens forfatning tilstod at han ikke vidste 
mere som dette bo kunne blive at beregne til ind 
tægt. 
Altså er hans formue lg9 3 4 

Derimod angav enkemanden at være boet bortskyl-
digt foruden hans restance til husbonden. 
Til Jens Smed i Ålsrode 
Til Rasmus Møller i Grenå 
Til Thomas Broch i Grenå 
Til hans tjenestedreng Niels Smeds 

rede penge 
Til karlen Jens Nielsen - løn 
Til Tjenestedrengen Niels Smed løi 

lait lo8 3 o 
Enkemanden begærede om skiftet i dag kunne blive 
sluttet da han ret tilstod at hans besætning og 
inventarium var ligeså ringe som hans indbosag-
er og øvrige ejendele der nu var registrerede 
med hvad krav som kunne blive på ham såvel som 
gårdens bygninger erklærede han at ville tilsvare 
i tiden ved at forbedre og istandsætte samme 
det han havde udskudt formedels hans afdøde ko-
nes langvarrige sygdom som nu indtil hendes død 
havde varet i 14 år ikke havde været istand til 
at opfylde således som hans fæstebrev tilpligte-
de og ville han heller ej kravgøre på godtgørel 



se for det tab som i hans ægteskab med den afdø^ 
de er pådraget end betænke de udgifter nu ved 
skiftet samme kunne forvolde da det i hans træn 
gende forfatning vil blive byrdefuldt nok for 
ham at bestride de nødvendige udgifter. 
Skifteretten bevilgede enkemandens begæring på 
grund af cancillietw skrivelse af dato den 15. 
maj dette år og foretog skiftets endelige slut-
ning i dag da de efter boets formue angav at der 
ikke kunne blive nogen arv. 
Dette boes indtægter altså lo9 3 4 
som enkemanden tilstod hans hele 
formue bestod udi 

Derimod er hans gæld 
1) som anført ved registreringsforretningen bort 

skyldig til adskillige lo8 3 o 
2) Til præsten i Ålsø for tiende 

korn 5 1 8 
3) Til husbonden for 2 td. landgilde 

rug og 2 td. byg 2o 2 o 
4 Kongelige skatter efter kvitte-

ringsbogen udvisende 
a) restance til årets udgang 18o3 22 5 6 
b) jan og april kvartal 18o4 _13 o 2 

lait 25 5 8 
5) Dette skiftets bekostning 

a) Stemplet papir 3 ark 1 o 9 



5 b) skiftesalarium 1 o 9 
c) resissionskontoret o 2 3 
d) skiftebrevets beskrivelse 1 3 o 
e) skifteforvalteren o 3 o 
f) vurderingsmænd o 3 o 

ialt 4 4 13 
Summa boets gæld og besværing 174 4 13 
Altså overstiger udgifterne indtægten med 

65 1 9 
Altså intet bliver der til arv eller deling i 
nogen måde. 
Enkemanden lovede han efterhånden at ville kla-
rere hans gæld for enhver der havde noget tilgode 
hos ham og lovede at give ham credit derpå. 
Ligeså tilstod han at ville betale hans restance 
med tiden når husbonden ville forunde ham tid. 
Boet blev ham leveret igen og lovede han at hol 
de skifteforvalteren ansvars og kravsløs dette 
skiftebrev vedkommende. 
Således er dette skifte sluttet og tilendebragt 

Ålsrode den forbemeldte 26. juni 18o4 

På skifteforvalterens vegne hans fuldmægtig 
Mygind 



Enkemanden: Søren Hiorth 
Som formynder for den umyndige 

Jens Jørgensen Smed 

Som vurderings og vitterlighedsvidner 
Rasmus Krarup 

Hans Slot 

Forevist Randers Amtsstue den 26. marts 18o5 
ved revisor Ågård efter ordre. 

Møller 
Nielsen 



Medens Søråh Pedersen Hjorth var fæster skete 
der store ting i Ålsrode. At stavnsbåndet blev 
ophævet i 1789 havde vel ikke den store indfly-
delse på hans hverdag. Han havde gård og ville 
ikke rejse. Hoveriets fastsættelse i 18792 har 
berørt ham da der nu ikke mere kunne forlanges 
yderligere hoveriarbejde end det i hoverifore-
ningen fastsat. Udskiftningen berørte ham som 
de andre gårdfolk i byen. Udflytningen som var 
en følge af udskiftningen blev i første omgang 
ikke til noget i Ålsrode idet ingen ønskede sin 
gård udflyttet fra byen. Man enenedes om en 
stjerneudskiftning. Udskiftningskortet var fær-
digt i 1794 og blev revideret i 18o4 og på det 
tidspunkt var ingen af gårdene udflyttede, men 
det sidste år Søren Pedersen Hjorth levede -
18o5 - flyttede han sin gård fra Ålsrode by ud 
på marken. Søren Pedersen Hjorth var således den 
1. gårdejer der flyttede fra byen. 
Gården der senere fik navnet " Kejsegården " var 
således den 1. gård der kom til at ligge uden-
for selve byen. 



Medens Søfen Pedersen Hjorth var 
fx^ter skete der store ting i Ålsrode. At stavr^ 
båndet blev ophævet i 1789 havde vel ikke den 
store indflydelse. Han havde gård 03 ville ikka 
rajsa. Hoveriets fastsættelse i 1752 har berørt 
hsM da der nu ikke mere kunne forlanges mere ho 
veriarbejde end dat i hoveriforeningen skrevet. 
Udskiftningen berørte ham som de andre gårdfolk 
i byen, men man enedes om en stjerneudskiftning 
og i 1. omgang blev ingen af gårdene udflyttede 
Udskiftningen var færdig i 1795^og kortet blev 
revideret i 18o4 og på det tidspunkt synes det 
som om Kejsergården er udflyttet,^men gårdens 
udflytning skete først senere under den næste 
fæster, men man har måske talt om muligheden 



SØREN PEDERSEN HJORTHS 2. KONE 
KIRSTEN NIELSDATTER 



KIRSTEN NIELSDATTER 

Født i Lyngby som datter af gårdmand Niels Pe-
dersen og hustru Anna Andersdatter. 
1774 

Gift 1 gang i LyngbyikiEke 
18o4 
Den 4 juni forlovet enkemanden Søren Pedersen 
af Ålsrode og pigen Kirsten Nielsdatter af Lyng 
by. 
Forlovere: Rasmus Sørensen og Niels Pedersen 
18o4 
Den 14. juli copuleret bemeldte enkemand Søren 
Pedersen af Ålsrode og pigen Kirsten Nielsdat-
ter af Lyngby 



Gift 2. gang med Søren Pedersen Kirkemand 
I806 
Den 17. maj blev i Ålsø kirke ægteviede ung-
karl og gårdfæster Søren Pedersen Kirkemand og 
udflytter o- afgangne Søren Hjorths enke af Åls 
rode Kirsten Nielsdatter 

1835 
Død på Homå Hede den 27. maj 1835 og begravet 
den 3 juni i Homå Kirsten Nielsdatter - enke 
efter afdøde gårdmand Søren Kirkemand i Homå 
Hede. gi. 63 år 



Folketælling i Lyngby 
1787 

7. familie: 
Niels Pedersen husbonde 46 år begge i 1. 

ægteskab bonde og gårdbeboer 
Anna Andersdatter madmoder 37 år 
Niels Nielsen 14 år 
Anne Marie Nielsdatter 12 år 
Mads Nielsen 8 år 
Anna Nielsdatter 6 år 
Dorthe Nielsdatter 1 år 



SKIFTE 
EFTER GÅRDFÆSTER SØREN PEDERSEN HJORTH 

Anno I806 den 2o. januar indfandt sig straks ef-
ter at dødsfaldet var anmeldt skifteforvalteren 
fra Katholm med forvalter Stohr i stervboet efter 
i dag afdøde gårdmand Søren Pedersen fra Ålsrode 
for at foretage en registrering og vurdering af 
hans efterladte bo til videre skifte og deling 
mellem hans efterladte enke Kirsten Nielsdatter 
og hans i ægteskab med forhen afdøde Maren Hans-
datter avlede datter Mette Sørensdatter - 2o år. 
På enkens vegne var mødt hendes fader gårdmand 
Niels Pedersen af Lyngby og som formynder for den 
umyndige hendes morbroder gårdmand Buus i Ålsrode 
Som vitterlighedsvidner var tilstede sognefoged 
Rasmus Skårup af Fuglselv og gårdmand Hans Slot 
af Ålsrode, hvorda i samtliges overværelse blev 
foretaget følgende: 
0 Registrering 

I dagligstuen 
1 jern kakkelovn 
2 gi. sengesteder med blåtavlet omhæng 

Derudi var i den 1. seng 
1 blå og hvid olmerdugs overdyne 
1 grønstribet bolsters dyne 



1 blåstribet vår 
1 par blårgarns lagner 
2 korte hovedpuder. 

I den anden seng 
1 bolsters olmerdugs overdyne 
1 gulstribet bolsters underdyne 
1 kort pude 
1 par blårgarns lagner 
1 brunmalet standskab hvori datterens klæder 
1 nyrenberger stueur 
1 fyrbord med 2 bænke 
1 brunt hængeskab med lås og nøgle 
1 egekiste med lås og nøgle, som blev forseglet 
2 træstole 

I den anden stue 
1 jernkakkelovn 
1 fyrkiste hvori enkens klæder 
1 egekiste - datteren tilhørende og hvori ej an-

det end hendes gangklæder 
1 fyrbord med bænke 
1 lidet rødt hængeskab med lås og nøgle, som blev 

forseglet 
I køkken og bryggers 

1 kobberkedel i grue 
1 gi.eggkanroggllbaåliée 
2sold og 1 sælde 
1 bagetrug 
1 egetønde 



1 lident bord 
1 håndkværn med tilbehør 
I jernpande 

I gården 
lo bæster 
II fæhøvder 
16 får og 1 lam 
1 liden gris 
1 jernbeslagen vogn med tilbehør 
3 trævogne 
1 plov med tilbehør 
3 træharver 
1 hjulbør 
1 gi. slæde 

I herberget 
1 gi. sengested 

Derudi 
1 grå vadmels overdyne 
1 hvid do underdyne 
1 par blårgarns lagner 
1 grå vadmels hovedpude 

I huggehuset 
2 økser 
1 buesav 
1 naver 
1 hammer og knibtang 
1 spigebor 
seletøj til 6 bæster 



2 gi. bistader, hvoraf Rasmus Kastro i Lyngby 
tilhører den halve del 

- og da enken med laugværge såvel som, såvel som 
formynderen for datteren erklærede at de ej vid 
ste mere dette bo at angive til indtægt blev det 
passerede med hænders underskrift bekræftet og 
blev åbningen sat til 3o. dagen den 18. februar 

Datum ut supra 
På skifteforvalterens vegne 

Stohr 
Den afdødes enke 

Kirsten Nielsdatter 
Som laugværge for enken 

Niels Pedersen 
Som formynder for datteren 

Jacob Bruus 
Som testificanter: 

Hans Slot 
Rasmus Skårup 

Forevist Randers amtsstue den 8. februar 18o6 
Jensen 



KONTINUATION 
AF SKIFTET EFTER ADDØDE GÅRDMAND 

SØREN PEDERSEN HJORTH 

Anno I806 den 18. februar som er 3o. dagen efter 
at han bemeldte Søren Pedersen Hjorth var afgå-
et ved døden indfandt skifteretten sig proprie-
tær Jørgensen med forvalter Stohr fra Katholm 
med 2 tiltagne testificanter sognefoged Rasmus 
Krarup af Fuglsang og gårdmand Jens Pedersen 
Frandsen af Ålsrode i stervboet for at foretage 
registrering og vurderings forretning til videre 
påfølgende skifte og deling imellem enken og den 
afdøres efterladte som i forsejlingsforretning-
en den 2o. januar er benævnt. 
Enken med laugværge gårdmand Niels Pedersen af 
Lyngby såvelsom formynderen for datteren Jens 
Bruus af Ålsrode var ved forretningen tilstede 
i hvis overværelse blev foretaget følgende re-
gistrering og vurderings forretning. 

Rdl. mrk sk. 

I dagligstuen 
1 fyrbord på krydsfod med 2 bænke 1 0 0 
1 stueur 2 0 0 
1 pyramide 0 1 0 
1 gi. fyrskab 0 2 0 
2 træstole 0 3 0 
1 hængeskab 0 4 0 



1 jern kakkelovn 8 0 0 
1 egekiste med lås og nøgle 1 2 0 

seglene på samme fandtes urørte 
derudi 

2 kjoler og 1 kniblings 0 2 o 
1 grå vadmels trøge med metal 1 2 o 

knapper 
3 par uldstrømper o 2 o 
1 kallemakes trøje 1 0 0 
1 blå og rød drejels do o 4 0 
1 par bukser o 3 0 
1 gi. hvid vadmels trøje o 3 0 
1 do o 3 o 
1 do o 1 8 
1 do o 2 o 
1 stribet brystdug o 1 0 
1 blå do o 0 8 
5 skjorter 1 2 o 

1 gi. opslagen sengested med blå-
tavlet omhæng 0 3 0 

derudi 
1 blåstribet bolster overdyne 4 0 0 
1 hvidstribet underdyne 4 0 0 
1 gi. vår 0 0 8 
2 hovedpuder 0 3 0 
1 psr blårgarns lagner 0 3 0 



1 gi. opslaget sengested med blå-
tavlet omhæng 0 3 0 

Derudi 
1 rød og hvid olmerdugs overdyne 3 0 0 
1 gulstribet bolsters underdyne 0 0 8 
1 blåt vår 0 2 0 
1 hovedpude 0 3 0 
1 par blårgarns lagner 0 3 0 

1 den øverste stue 
1 jern kakkelovn 5 0 o 
1 rødt hængeskab 1 0 o 

seglene på samme befandtes urørte 
1 fyrkiste hvori enkens klæder 1 0 0 
1 egekiste med datterens klæder 3 0 0 
1 fyrbord med bænke 1 0 0 

1 køkken og bryggers 
1 kobberkedel i grue 8 0 0 
1 egekar 0 3 0 
1 ballie o 1 8 
1 sælde og 2 sold 0 2 0 
1 bagetrug 0 2 0 
1 gi. tønde 0 1 0 
1 lidet bord 0 1 8 
1 håndkværn med tilbehør 0 4 0 
1 rist, 1 pande og 1 ildtang 0 2 0 
1 jern trefod 0 1 0 



På loftet 
4 gi. leer 1 2 o 

Herberget 
1 gi. sengested 0 0 4 

Derudi 
1 grå bolsters overdyne 1 0 0 
1 gulstriber underdyne o 4 0 
1 grå hovedpude 0 2 0 
1 par lagner 0 3 0 

1 huggehuset 
1 buesav 0 1 o 
2 naver og 1 spigebor 0 1 8 
1 hammer og 1 tang 0 1 0 
2 økser 0 2 0 

Bæster 
1 sort hest 8 år 17 0 0 
1 do 6 år 12 0 0 
1 do hoppe 9 år 14 0 0 
1 do gi. hest 15 år 8 0 0 
1 gi grå ditto 19 år 7 0 0 
1 sort hoppe 3 år 15 0 0 
1 sort hoppe 3 år 13 0 0 
1 sort klod 2 år 9 0 0 
1 rød do 2 år 9 0 0 
1 brunt føl 3 0 o 

Kreaturer 
1 gi. sort ko 16 år lo 0 0 
1 sort do 6 år 12 o 0 
1 do 5 år 13 o o 



1 do 5 år 13 0 0 
1 sort kvie 3 år 9 0 0 
1 broget do 8 0 0 
1 sort do 8 0 0 
1 do 8 0 0 
7 åringskvier 15 0 0 
12 får 24 o 0 
3 lam og 1 vædder 4 o o 
1 gris 2 o o 
1 jernbeslagen vogn med tilbehør 16 0 o 
3 trævogne 12 0 0 
1 plov med tilbehør 3 0 0 
3 træharver 0 1 3 
1 hjulbør 0 2 0 
1 gi. slæde 0 2 0 
seletøj til 6 bæster 1 2 0 
halvdelen af 2 bistader 4 0 0 
1 gravespade 0 1 0 
2 skovle og e grebe 0 1 0 
2 tørvespader 0 3 0 
1 slådrag 0 1 0 
3 river o 1 12 
1 gi slæde o 0 6 

Tilsammen 338 4 14 

som er hele boets indtægt da enken med laugværge 
og den umyndiges formynder på tilspørgeise om de 
vidste mere at andrage til indtægt men de svarede 
at intet videre fandtes som kunne komme dette 



stervbo til indtægt - kornet i laden undtagen 
som af vurderingsmændene ansåes og vurderes til 
end ikke tilstrækkelig til det fornødne føde og 
sædekorn indtil det indavlede korn. 
Enken med laugværge samt formynderen erklærede 
sig fornøjet med den ansatte vurdering men var 
med samme i alle dele fornøjet og derefter blev 
den anførte gæld på stervboet opgjort således: 

Gæld og udgift. 

1) Herskabets fordring efter frem-
lagt restanceliste og foreviste 
qvitteringsbog - kongelige skat 
ter e.c.t. den summa 

2) Til provst Worsøe for tiende-
korn 7 skp. rug 7 3 8 

3) Til ? Bloehe for 2 skp rug 2 1 o 
4) til smeden Jens Jørgensen i 

Ålsrode 2 o o 
5) Auktionspenge for noget træ 3 o o 
6) Til mandens begravelse angav 

enken at have kostet ialt 12 o o__ 

Tilsammen 

Videre gæld vidste enken ikke og formynderen er-
klærede sammes nøjagtighed 
Og da ingen af de tilstedeværende havde mere ved 
denne forretning at andrage blev skiftet udsat 
til videre behandling og slutning indtil Syn ov-



er gårdens brøstfæld med mere ifølge forordning 
en af 8. juni 1787 kan blive foretaget og bliver 
dette skifte udsat indtil bemeldte forretning 
er afholdt og det i dag passerede med hænders 
underskrift af vedkommende bekræftet. 

Datum ut supra 

Sthor 

Enken: Kirsten Nielsdatter 
m.påholdt pen 

Som laugværge: 
Niels Pedersen 
med påholdt pen 

Formynder for datteren 

Jacob Buus 
med påholdt pen 

Vitterligheds og vurderingsmænd 
Rasmus Krarup 

Jens Pedersen Frandsen 
med ført pen. 



BØRN AF SØREN PEDERSEN HJORTH 
OG 

KIRSTEN NIELSDATTER 



MAREN SØRENSDATTER. 

18o5 
2. søndag efter trinitatis den 23. juni kastet 
jord på gårdmand Søren Hjorts datter af Ålsrode, 
som var født den 4 juni og hjemmedøbt den 6. 
næstefter med navn 

MAREN 
men døde den 16. juni 12 dage gammel. 

18o5 
3. søndag efter trinitatis den 3o. juni intr. 
Søren Hjorths hustru af Ålsrode. 



MARIANE SØRENSDATTER. 

18o9 
8. søndag efter trinitatis den 23. juli blev 
gårdmand Søren Pedersen Kirkemand og hustru Kir 
sten Nielsdatter - udflytter fra Ålsrode deres 
pigebarn, som var født den 2o. juni og den 23. 
ditto hjemmedøbt med navn 

MARIANE 
Faddere vare Rasmus Skræders hustru af Lyngby 

som bar barnet 
Niels Jensen og Mads Just ibid 
samt Hans Slot og Anders Iversen 
af Ålsrode. 

Moderen holdt tillige sin kirkegang 

1824 
Confirmeret i Weilby kirke den 25. april 1824 
Mariane Sørensdatter i Homå - år - gode kund 
skaber og forhold. Vacc. den 17. december 181o 
af Neve - datter af afdøde Søren Pedersen Kirke 
mand og efterlevende Kirsten Nielsdatter i Homå 



Folketælling i Homå 1834 
nr. 31 - en halvgård: 

Kirsten Nielsdatter 60 år enke lever af sit 
sted 

Søren Sørensen 27 år gift indsidder - enkens 
søn - tjener moderen 

Kirsten Nielsdatter 33 år gift hans kone 
Kirsten Marie Sørensdatter 4 år ugift 
Søren Sørensen 2 år ugift deres børn 



SØREN PEDERSEN KIRKEMAND 
FÆSTER 18o7 - 1812 



UNDERSKREVNE 
JENS JØRGENSEN 
EJER AF KATHOLM GÅRD OG GODS 

Tilstår at have stædt ligesom jeg herved stæder 
og fæster til ungkarl Søren Pedersen den mig i 
Ålsrode by tilhørende gård, der sidst var beboet 
af Søren Pedersen Hjorth og nu er fradød og hvis 
enke fæsteren ægter. 
Hvilken gård, som står for hartkorn, ager og eng 
6 td. 3 skp. 3 fdk 1 14/17 alb bemeldte Søren Pe 
dersen må nyde, bruge og i fæste beholde på de 
vilkår: 
At han deraf årligen og til rette tider svarer al 
le kongelige skatter og afgifter, som nu er eller 
herefter påbudne vorder - item landgilden efter 
jordebogen: penge 9 mark - rug 2 td. byg 2 td. 
havre 2 td. 2 skp. - 1 gås, - og 4o æg, der alt 
leveres inden hvert års 11. november - ligeså 
forretter han hoveri og rejser ligemed de andre 
hoverigørende bønder af Katholm gods efter den 
derom indgåede hoveriforening af 27. marts 1792 
alt efter tilsigelse. Gårdens bygninger og besæt 
ning med tilhørende inventarium må fæsteren til 
alle tider holde i forsvarlig stand og til sin 
tid ved fratrædelse eller dødsfald være ansvar-
lig for samme tilligemed det modtagne føde og 
sædekorn - alt således som det er ham overleveret 
ifølge den medhæftede syns og taxationsforretning 



løvrigt haver fæsteren at rette sig efter hans 
kongelige Majestæts love og anordninger, og vis-
er mig som husbonde og mine udsendte hørrig og 
lydighed alt under dette fæstes fortabelse og and-
en lovlig straf. 
Udi indfæstning har fæsteren betalt 4o Rdl. -
skriver fyrre tyve rigsdaler. 

Dato til bekræftelse under min 
hånd og segl 

Katholm den 28. december 18o7 
J. Jørgensen 

Fremlagt og confereret overenstemmende med fæst-
eren gøren Pedersens anmodning og deklaration 
inden Nørre Herreds ret mandagen den 27. januar 
1812. 

Harbo. 



SYNSFORRETNING. 
THORBIØRN TORBIØRNSEN 

BIRKEDOMMER OG SKRIVER I BARONIET HØEG 
HOLM OG KATHOLM BIRKER: 

Gjør vitterligt: at år 18o7 den lo. december blev 
Katholm birketings ret sat på Katholm skrive-
stue, som det sædvanlige tingsted og i overværel 
se af tintghørerne Laurs Nielsen - Anders Jensen, 
Poul Hansen og Søren Pedersen - alle af Katholm. 
For retten mødte forvalter Stohr ved Katholm og 
begærede mænd udmeldte til at foretage syns- og 
overleveringsforretning over Søren Pedersens i 
fæste havende gård i Ålsrode by, dens bygninger 
, som samme ved tiltrædelsen befindes 
Den tiltrædende fæster Søren Pedersen var ved 
retten tilstede og erklærede at han imod udmeld-
elsen aldeles intet havde at erindre. 
Retten der til denne forretnings lovlige holdel-
se udmeldte herved gårdmændene Jens Andersen og 
Rasmus Krarup af Fuglsang under Hesel gods. 

År 18o7 den 17. december blev 
Katholms birketings ret sat på det sædvanlige 
tingsted og betjent af ovennævnte rettens betjen 
te og de sidste tingdag nævnte tinghører. 



År l8o7 den 16. december mødte underskrevne 2 
mænd i Ålsrode by under Katholm gods, for til-
trædende fæster Søren Pedersen for ifølge rettens 
udmeldelse af lo. dennes at syne og taxere be-
meldte Søren Pedersens tiltrædende gårds bygning 
er, besætning og videre gårdens inventarium af 
vogne, plove og harver og videre gårdens inven-
tarium som til gårdens og hoveriets drift behøves 
Vi foretog denne besigtigelse således: 

A) Gårdens bygninger 
1) Stuehuset ligger sønden i gården - øst - vest 

bestående af lo. fag, bygget af ege undertøm-
mer og forskellige slags overtømmer, klinede 
vægge og stråtag og forsynet med døre, loft 
vinduer og bageovn og skorsten og indrettet 
til stue, køkken og bryggers - derpå befand-
tes ingen mangler, men alt i god beboelig 
stand. 

2) Laden norden i gården ligger øst - vest - be-
står af lo. fag bygget af ege undertømmer og 
forskellig slags overtømmer med klinede væg-
ge og stråtag forsynet med døre og indrettet 
til tærskelade og korngulv - derpå befandtes 
ingen mangler, men alt i god stand. 

3) Raden østen i gården ligger syd og nord og be 
står af lo fag og bygget af egeundertømmer 
og forskelligt slags overtømmer med klinede 
vægge og stråtag og forsynet med døre og 



indrettet til hestestald og kohus, derpå be 
fandtes ingen mangler, men alt i god stand. 

4) Raden vesten i gården ligger i syd og nord be 
stående af lo. fag bygget af ege undertømmer 
og forskelligt undertømmer med klinede vægge 
og stråtag og forsynet med døre og indrettet 
til fårehus, tørvehus og huggehus. 
Derpå befandtes ingen mangler, men alt i bebo 
elig stand 

B) Besætning af bæster, vogne, plove 
og harver med videre gårdsinventa 
rium-

1 sort hoppe lo år 16 
1 do do 4 år 16 
1 rød hest 4 år 16 
1 brun hest 4 år 12 
1 sort hoppe 4 år 12 
1 brun hoppe lo år lo 
1 jernbeslagen vogn med tilbehør 24 
1 trævogn med behør 12 
1 do 8 
1 jernplov med behør 4 
1 træbagplov med jern 2 
3 harver 1 
vogntilbehør til 3 vogne 4 
Træktøj til 6 bæster 6 
1 hakkelseskiste med kniv 1 



1 skovøkse og 1 håndøkse 
1 buesav 
2 naver 
2 spigebor og 1 træbor 
1 hammer og 1 tang 
1 båndkniv 
1 huggejern 
1 hakke 
% parten i en skovsav 
2 forke 
4 river 
3 grebe 
3 skovle 

2 o 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 8 
0 2 0 
0 0 12 
0 1 0 
0 3 o 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 

163 4 0 Tilsammen 

C) Føde og sædekorn 

Deraf befandtes alt fra indavlingen uden mang-
ler. 
Den anførte besætning og gårdsinventarium er 
fuldt tilstrækkelig til gårdens drift og til 
hoveriet. 
At denne synsforretning er forrettet efter vor 
samvittighed og bedste skønnende vil vi med 
vor eed næste tingdag bekræfte. 

Datum ut supra 
Jens Andersen Rasmus Krarup 



Som overværende forretningen og med samme for-
nøjet underskriver på godsejerens vegne 

Stohr 

Som tiltrædende fæster 

Søren Pedersen 
med påholdt pen 

I retten læst 17. december 18o7 
Torbiørnsen 

Gebyr: 4 mark 
Forh^jelse_8_skilling 

Betalt 4 mark og 8 skilling 

Samme forretning blev af synsmændene lovmæssigt 
bekræftet -
Og retten bevilgede at tingsvodne herom udsted-
es 
Til bekræftelse under min hånd og segl 

Pedersborg den 29. januar 18o8 
Torbiørnsen 



DEL AF UDSKIFTNINGSKORT 
OVER ÅLSRODE BY 

18o4 
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Ved byens udskiftning var der 2o td. til fælles 
græsning i Ålsrode skov, kær og hede og der var 
15 huse i byen uden jord, men som nu blev til-
lagt 5o td. uden hartkorn. Byens 2 smede og 
skoleholderen fik jord tillagt til det de havde 
i forvejen og til skolens drift blev udlagt 6 
td. også uden hartkorn, men som det siges af by 
ens bedste. 
Det skal senere vise sig at give anledning til 
anmærkninger på fæstebrevene da disse jorder 
bliver sat i hartkorn. 
Endelig blev det bestemt at ved skifte eller 
ved fæsteoverdragelse skulle gårdenes bygning-
er, besætning og inventarium vurderes af uvil-
dige mænd. Denne vurdering var hidtil blevet 
foretaget af godsets folk og vurderingen faldt 
måske ikke altid ud til fæsterens fordel så 
han ved en sådan vurderingsforretning kunne 
bringes i gæld. Det vurderede var jo godsejer-
ens og skulle hele tiden kunne være tilstede 
og i god stand. De synsforretninger der blev 
foretaget blev vedhæftede fæstebrevet så man 
hele tiden vidste hvad man havde at rette sig 
efter. 



HOVERIFORENINGEN 
AF 

27. MARTS 1792 



FORTEGNELSE 
over det hoveriarbejde som gårdmand Søren Peder 
sen i Ålsrode ifølge hoveriforeningen af 27. 
marts 1792 er forpligtig årligt at forrette 
til Katholm hovedgård: 
Post pløje 

og 
harve-

dage 
1) jordens pløjning a'6 skp^ 

land 
2) Sædens ilægning 
3) Harvning med 2 harver 
4) Gødningsudkørsel 
5) Høets høstning 
6) Kornets høstning 
7) Kornets tærskning og rens-

ning 
a) Tærskning 
b) Rensning 

8) Korn og fødevares transport 
a) Rejser med korn 
b) do med fødevarer 

9) Sædekornets hentning 
lo) Hø og halms udflytning og 

henlæggelse 

15 

9 

spand gang 
dage dage 

8% 
12 

6 

16 
2 
1 

12 
24 
22 

72 
2o 



11) At rengøre samt jævne ager og 
eng o 1 2 

12) Rør og blåetag. sivene at 
skære og hjemtage 1 1 

13) Stænger og gjerdsel at hugge og 
hjemføre o 3 3 

14) Skovning til gård og gods 11 14 
15) Hegnets istandsættelse 1 9 
16) Vandstædernes rensning 2 2 
17) Tørvs hentning og henlæggelse 6 6 
18) Is til iskælderen 1 1 
19) Til hovedgårdens reparation lo 15 
20) Veje og broers reparation 1 1 
21) Klapjagt 2 
22) Får at vaske og klippe 1 
23) Til humleavling 1 
24) Flytning for gårdens ejer, 

sælger og forpagter 4 

Tilsammen 24 87^ 211 

Katholm den 28. december 18o7 
J. Jørgensen 



KIRSTEN NIELSDATTERS 2. MAND 
SØREN PEDERSEN = 

KALDET SØREN PEDERSEN 
KIRKEMAND 



SØREN PEDERSEN KIRKEMAND 147 

I806 

Den 17. maj blev i Ålsø kirke ægteviede ung-
karl og gårdfæster Søren Pedersen Kirkemand og 
udflytter afgangne Søren Hjorthes enke af Åls-
rode Kirsten Nielsdatter 

1824 
Død den 11. januar 1824 og begravet den 16. ja 
nuar Søren Pedersen Kirkemand - bonde udflyttet 
bondemand i Homå hede - 47 % år gi. 



Søren Pedersen Kirkemand flyttede ved sit gift 
ermål ind i den fra Ålsrode udflyttede gård som 
Søren Pedersen Hjorths enke sad med efter sin 
mands død. Man ser af teksten ved giftermålet 
at det var Søren Pedersen Hjorth der flyttede 
som den første ud fra Ålsrode by og Søren Pe-
dersen Kirkemand sider nu med fæstet til 1812 
da han flytter til Homå hvor han får en gård 
til selveje. 
De sidste år flytter han ud på Homå Hede og det 
er her han dør. 



BØRN AF SØREN PEDERSEN KIRKEMAND 
OG 

KIRSTEN NIELSDATTER 



SØREN SØRENSEN KIRKEMAND 

18o7 
2. søndag efter Påske den 12. april blev gård-
mand Søren Pedersen Kirkemand - udflytter af 
Ålsrode og hustru Kirsten Nielsdatter deres søn 
som var født den 24. marts og den påfølgende 25 
hjemmedøbt med navn 

SØREN 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
båren af pigen Anne Nielsdatter fra Lyngby 
Faddere: Mads Kirkemand og Jens Skriver af Åls-

rode 
Rasmus Skræder og Mads Smed af Lyngby 

18o7 
5. søndag efter påske den 3. maj intr. Søren 
Pedersen Kirkemands hustru af Ålsrode. 
1821 
Søren Sørensen Kirkemand i Homå 14% år gi. con-
firmeret i Homå kirke 29/4 1821. - Meget god 
kundskab og forhold. Vacc. d. 17. december 181o 
af distriktslæge Neve i Ebeltoft - søn af Søren 
Pedersen Kirkemand - selvejer - gårdbonde i Homå 



1834 
Folketælling i Homå 

Søren Sørensen 27 år gift indsidder enkens 
søn tjener moderen 

Kirsten Nielsdatter 33 år gift wæverske hans 
kone 

Kirsten Marie Sørensdatter 4 år ugift 
Søren Sørensen 2 år ugift deres børn 



Folketælling i Homå 
1845 

Søren Sørensen Kirkemand 38 år gift gårdmand 
Født i Ålsø sogn 

Kirsten Nielsdatter 44 år gift hans kone født 
i Vejlby sogn 

Kirsten Marie Sørensdatter 15 år ugift født i 
sognet 

Søren Sørensen Kirkemand 13 år ugift født i 
sognet deres børn. 

Rasmus Michelsen Friis 73 år inderste aftægts 
mand gift fører egen hushold-
ning født i Koed sogn 

Ane Jensdatter Møller 67 år gift hans kone 
født i Ålsø sogn 

Ane Marie Andersdatter 23år ugii^ deres datter 
ernærer sig som wæverske født i 
sognet 



CLAUS NIELSEN VÆVER. 
FÆSTER 1812 - 1816 



FÆSTEBREV. 

Jens Jørgensen - ejer af 
Katholm gård og gods 

Gjør vittervigt at have stædt og fæst, ligesom 
jef herved stæder og fæster til Claus Nielsen 
Wæver en mig tilhørende fra Ålsrode udflyttet 
gård, som sidst var beboet af Søren Pedersen 
og i jordebogen anført under nr. 4 som står for 
ager og eng hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 
alb hvilken gård han sin livstid må nyde, bruge 
og i fæste beholde på disse vilkår: 
at han deraf årlig og til rette tider svarer al-
le kongelige skatter og afgifter, som nu er el-
ler herefter påbuden vorder, samt landgilde ef-
ter jordebogen: Penge 1 rdl. 3 mark - rug 2 td. 
byg 2 td. havre 2 td 2 skp. 1 gås og 4o æg der 
alt leveres inden hvert års 11. november 
Ligeså forretter han hoveri og rejser ligemed 
de andre hoverigørende bønder af Katholm efter 
derom indgået hoveriforening af 27. marts 1792 
alt efter tilsigelse. 
Gårdens bygninger, besætning og tilhørende in-
ventarium til alle tider holder han i forsvar-
lig stand og til sin tid ved fratrædelse eller 
dødsfald være ansvarlig for sammes tilligende 
- det modtagne føde og sædekorn - alt således 
som det efter medhæftede synsforretning er ham 



overleveret. 
Fæsteren må afholde sig for al brændevinsbrænd 
en og krohold samt ingen at indtage tilhuse ud 
en godsejerens tilladelse 
løvrigt haver fæsteren at rette sig efter hans 
majestæts allernådigste love og anordninger -
er mig som husbonde og min udsendte hørig og 
lydig alt under dette fæstes fortabelse og and 
en lovlig straf. 
Fæsteren er fritaget for indfæstning. 
Ifølge forordningen af 25. juli I 8 I 0 attesteres 
at gårdenohaver det samme hartkorn og tillig-
gende som i sidste fæsters besiddelse. 

Dette til bekræftelse under min 
hånd og segl 

Katholm den lo. september 1812 
J. Jørgensen 

Fæsteren forbindes endvidere til at lade gård-
ens bygninger skrive i brandkassen. 

Ligelydende fæstebrev med ved 
hæftet synsforretning har jeg modtaget og for-
binder mig til i alle dele at efterleve. 

Claus Nielsen 
med ført pen 



SYNSFORRETNINGEN. 



SYNSFORRETNINGEN. 

Jens Jensen Harboe, examinatus 
juris, constitueret byfoged og 
byskriver i Grenå samt herreds^ 
foged og skriver i Nørre Herred 

Gør vitterligt at år 1812 den 7. september blev 
Grenå byes og Nørre Herreds ret sat og betjent 
af ovennævnte constituerede dommer og skriver -
nærværende stokkemænd Jens Kieldal, Jens Balle, 
Thøger Jensen og Hans Fugl af Grenå. 
For retten mødte sognefogéd jens Andersen af 
fuglsang og Rasmus Christensen fra Ålsø og frem 
lagde en af dem under den 3. dennes afholdt syns 
og Taxationsforretning over den gård i Ålsrode 
by som leveres til ny fæster Claus Nielsen Væver 
med begéting åt'retten ville modtage såmmé til 
eedelig afhjélmning. Det retten indvilgede i og 
forretningen er sålydende. 
År 1812 den 3. september indfandt vi tvende un-
derskrevne - sognefoged Jens Andersen af Fugl-
sang og gårdmand Rasmus Christensen af Ålsø i-
følge rettens udmeldelse i den fra Ålsø by ud-
flyttede gård for at syne den med dens besætning 
og inventarium. Sidst var den bortfæstet til Sø 
ren Pedersen Kirkemand, men nu overladt til ny 
fæster Claus Nielsen Væver, som ved denne for-



retning var nærværende. På godsejerens hr. pro-
prietær Jørgensens vegne var tilstede hans for-
valter N. Jørgensen fra Katholm ^ i disses over 
værelse foretog vi denne synsforretning således 

A) Gårdens bygninger 
1)-Stuehuset liggende i øst og vest, bygget af 

ege undertømmer og elle overtømmer, klinede 
vægge og stråtag forsynet med loft over 6 
fag, 2 skorstene, bageovn samt de fornødne 
døre og vinduer. Huset består af lo fag. Der 
på mangler intet, men alt i god beboelig 
stand. 

2) 5 fag som er ibygget stuehusets nordre ende 
og vestre rades søndre ende og indrettet til 
tørvehus og port bygget af ege undertømmer 
og forskellig slags overtømmer, klinede væg 
ge og stråtag. Derpå mangler 
11 traver langhalm 22 rdl 
1 bjælke 5 
6 alen rem 6 
1 spandtræ 2 

3) Den vestre rade i gården er lo fag og indret 
tet til fårehus og korngulv, bygget af sam-
me slags materialer som sidstnævnte. Derpå 
befandtes ingen mangler. 

4) Laden norden i gården er lo fag bygget af 
samme slags materialer som sidstnævnte hus 
med behørig indretning døreaog luger og be-



befandtes uden mangler. 
5) Den østre rad indrettet til hestestald, ko-

stald, vognport og gennemkørselsport med be-
hørig indretning, døre og lemmer 
Dette hus består af lo fag og derpå mangler: 
1 bjælke 5 rdl. 
153 tækkestaver til tækning ^ 3 
1 tømmermand i 2 dage 4 
3 hanebjælker 3 
1 håndlang&r i 2 dage ' 2 
1 tækkemand i 2 dage 3 
2 håndlangere i 2 dage 

Tilsammen brøstfæld 57 rdl. 3 mark. 
B) Besætning 

1 rødblisset 6 års hoppe - 12o rdl 
1 sort 8 års hoppe loo 
1 sort 18 års ditto 8o 
1 sort 2 års hoppe 7o 
1 ditto - skåren hest 6o 
1 gammel sort hoppe 5o 

: ' . -' ' : i ; 
1 sort 9 års koe 5o 
1 sort kviekalv 25 
1 ditto 25 
6 får og 1 vædder 56 

Summa besætning 656 rdl 



c) Inventarium 

1 jernbeslagen vogn med behør 4o rdl 
1 trævogn med behør 24 
1 ditto med behør 12 
1 jernplov med behør af ny 5o 
1 træbagplov med jern 6 
1 jernharve lo 
2 træ ditto 6 
Leider, hamler, krog for og bagreb 2o 
Seletøj til 6 par bæster ' ' 24 
1 hakkelseskiste med kniv 3 
1 skovøkse og en håndøkse 3 
1 buesav 1 8 
2 navner 3 
1 spige og 1 vridbor 1 8 
1 hammer og tang 2 
1 båndkniv 3 
1 hugjern 12 
% parten i en skovsav med Hans Slot 3 
2 forker 1 
1 jernhakke 2 
4 river - 4 
3 grebe og 3 skovle 1 
1 tørretræ 1 
1 sækkebænk 1 4 
1 halmholder 1 
2 hjulbører 3 



2 tørvespader ^ 4 o o 
1 sædeløb 3 . 
1 slæde 2 

D) Føde og sædekorn 
Da det nu er midt i høstens tid Skønner vi at 
det nødvendige til næste indavling sk$,kan i år 
avles af det som på marken står. ' 

Ovenanførte besætning og inventarium skønner vi 
at være fuldt tilstrækkelig til gårdens avling 
og hoveriets drift. 
Således har vi afholdt denne forretning efter 
vor samvittighed og bedste skønnende - det til 
næste tingdåg med vor ééd vil bekræfte. 

Datum ut supra 

Jens Andersen Rasmus Christensen 

Som fornøjet med denne forretning underskriver 
Jørgensen Claus Nielsen 

m.f.p. 
Hvorefter taxationsmændene da ingen efter påråb 
meldte sig med noget imod forretningen at erind 
re på lovbefalet måde med deres lovlige eed be-
kræftede samme og blev derpå demitteret. 



På grund af devaluering i 1813 fik fæstebrevet - . ' - . i ' 
en anmærkning: 

anm: 
På grund af forordningen af 5. januar 1813 og 
overenstemmende med den sammes vedhæftede ta-
bel litr. A omskrives de i dette fæstebrev be-
stemte landgildepenge: 1 rdl. 3 mark herved til 
rigsbankpenge 2 rigsbankmark 4 sk. - skriver 
to rigsbankmark og fire rigsbankskilling sølv 
værdi , 

Katholm og Ålsrodé 8. juli 1813 

På godsejerens vegne 
Ingerslev 

Claus Nielsen Væver 
m.f.p. 



CLAUS NIELSEN 

Født i Ålsrode 1767 som søn af husmand Niels 
Clausen og Karen Sørensdatter 

1767. 
Dom: 7 post trinitatis den 2. august i Ålsø kir-
ke døbt Niels Clausens barn 

CLAUS 
båret af Kirsten Martinusdatter 
Faddere: Søren Jensen Tækker, Rasmus Clausen 

Niels Jensen, Karen Christensdatter 
og Mette Sørensdatter 

Ved folketællingen i 1787 boer han ikke hjemme 

Folketælling i Ålsrode 
18ol 

Karen Sørensdatter kone 57 år enke efter 1. 
ægteskab - huskone med jord. 

Claus Nielsen hendes søn 35 år ugift - væver 

ISol 
Den 7. november blev ungkarl og husfæster Claus 
Nielsen Væver og afgangne Hans Giødesens enke 
Anne Katrine Sørensdatter begge af Høbjerg ægte-
viede i Ålsø kirke. 

Forlovere: Jørgen Præst af Balle 
Niels Munk af Høbjerg. 



ANNE KATRINE SØRENSDATTER. 

Født 

Gift 1. gang med Hans Christensen( Giødesen ) og 
boede i Høbjerg. 

I 8 0 I 

Gift 2. gang med Claus Nielsen Væver 



ANNE KATRINE SØRENSDATTER 1. MAND 
HANS CHRISTENSEN 



HANS CHRISTENSEN. 

Født 

Gift med Anne Catrine Sørensdatter. 

Folketælling i Høbjerg 
I80I 

22. fam. 
Hans Christensen mand 42 år begge i 1. ægte-

skab - husmand med jord og bødker 
Anne Catrine Sørensdatter hans kone 34 år 
Chresten Hansen deres søn 8 år ugift. 
I80I 
Den 7. juli kastet jord på afgangne husmand Hans 
Christensen Bødker af Høbjerg som døde af Sprinkle 
den 5. næstforan 42 år gi. 



BØRN AF HANS CHRISTENSEN BØDKER 
OG 

ANNE CATRINE SØRENSDATTER 
I 

HØBJERG 



CHRISTEN HANSEN. 

1792 
Ottende søndag efter trinitatis den 29. juli døbt 
i Ålsø kirke indsidder Hans Christensen Bødker og 
hustru Anne Catrine Sørensdatter af Høbjerg deres 
søn 

CHRESTEN 
født den 24. juli næstforan og båren til dåben af 
pigen Anne Marie Nielsdatter Tækkers af Høbjerg. 
Faddere: Jørgen Præst i Balle 

Peder Præst, Chresten Tækker og 
Rasmus Lund af Høbjerg 

18o8 
Første søndag efter påske den 24. april confirme-
ret i Hoed kirke Christen Hansen - afgangne Hans 
Giødesens søn af Høbjerg - født ibid 15 3/4 år gi 
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KAREN SØRENSDATTER 
FØDT I HØBJERG 
DØBT I ÅLSØ 28/1 1748 
VIET I ÅLSØ 
DØD I ÅLSRODE lo/8 18ol 

CLAUS NIELSEN 
Født i Ålsrode. Døbt i Ålsø 2/8 1767 
Viet i Ålsø 7/11 18ol 
Død 



CLAUS NIELSEN. 

Claus Nielsen er født 2/8 1767 i Ålsrode, hvor 
hans fader Niels Clausen var husmand og gift med 
Karen Sørensdatter. Da der var folketælling i 
Ålsrode 1787 var han ikke hjemme. 

Folketælling i Ålsrode 
1787 

Niels Clausen mand 45 år begge i 1. ægteskab 
bonde 

Karen Sørensdatter hans kone 4o år 
Malene Nielsdatter deres børn 9 år 
Bodil Nielsdatter 7 år 
Anne Nielsdatter 6 år 
Mette Nielsdatter 4 år 

Hans fader Niels Clausen dør i Ålsrode 14/11 1798 
og Karen Sørensdatter bliver ved stedet som i 
1794 har fået et lille jordtilliggende. Om ikke 
før så efter faderens død kommer Claus Nielsen 
hjem og driver stedet, som det fremgår af skiftet 
efter hans moder. Ved folketællingen i foråret 
18ol er han hjemme. 

Folketælling i Ålsrode 
18ol 

Karen Sørensdatter kone 57 år enke efter 1. æg 
teskab - huskone med jord. 

Claus Nielsen hendes søn 35 år ugift væver. 



Hans moder dør lo. august I 8 0 I og ved registre-
ringen af boet findes en væv, som tilhører Claus 
og som derfor ikke tæller med. Claus Nielsens til 
navn " Væver " har han fået efter sit bierhverv. 
Den 7/11 I 8 0 I gifter han sig med enkekone i Hø-
bjerg Anne Catrine Sørensdatter. 
Hendes mand var husmand i Høbjerg og Claus Nielsen 
flytter nu til Høbjerg og får det husmandssted i 
fæste som Anne Catrine Sørensdatter sidder ved ef 
ter sin mands død. 
Claus Nielsen har åbenbart ikke villet have sin 
mors ejendom i Ålsrode som i stedet bliver bort-
fæstet til ungkarl Peder Ladekarl ved fæstebrev 
af 28/9 18o2. 
Ved den afsluttende skiftebehandling 25/3 18o2 
efter sin moder Karen Sørensdatter bor han i Hø-
bjerg og vedbliver hermed til han i 1812 bliver 
gårdfæster i Ålsrode. 

Husmænd i Høbjerg efter matr.i 18o7 
i Katholms jordebog. 

Peder Murmester og Niels Ostenborg 0 5 1 1 
Kristian Mikkelsen 0 0 3 1 
Claus Nielsen 0 0 3 1 
Rasmus Jensen 0 0 2 1 
Jens Huusmand 0 0 1 2 
Søren Terkildsen 0 0 1 1 
Kristen Smed 0 2 2 0 



BØRN AF CLAUS NIELSEN VÆVER 
OG 

ANNE CATRINE SØRENSDATTER 



INGEN FÆLLESBØRN. 



Da Claus Nielsen Væver i 1816 
afstår sin gård rejser han til Rosmus sogn og i 
afgangslisten står for 1816 
Claus Nielsen Væver 48 år væver til Rosmus sogn 

hans kone og stedsøn er ikke 
nævnt og heller ikke fundet døde i Ålsø sogn før 
1816. 



JENS CHRISTENSEN KEISER 

FÆSTER 1816 - 1839 



FÆSTEBREV. 

Herman Leopold Reininghausen 
ejer af 

Katholm gård og gods 
Gjør vitterligt: at have stædt og fæst ligesom 
jeg herved stæder og fæster til Jens Christen-
sen Keiser den fra Ålsrode by udflyttede gård 
som sidst var beboet af Claus Nielsen Wæver og 
i jordebogen anført under nr. 4 og stående for 
ager, eng hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 
album, hvilken gård bemeldte Jens Christensen 
Keiser sin livstid må nyde, bruge og i fæste 
beholde på følgende vilkår: 
1) at han betaler og udreder af benævnte gård 

og hartkorn fra 1. januar dette år årlig og 
til rette tider alle kongelige skatter og 
andre offentlige byrder som enten nu er el-
ler herefter allernådigst måtte blive på-
lagte alt uden restance. 

2) Svarer og betaler i årlig landgilde efter 
jordebogen til næstkommende og hvert påfølg 
ende års 11. november penge: 1 rigsbankdaler 
3 mark - rug 2 td. byg 2 td. havre 2 td. 2 
skp. 1 gås og 2 snese æg 

3) Forretter årlig hoveri årlig her til Katholm 
hovedgård lige med de andre hoverigørende 
bønder af Katholm gods efter derom indgået 



hoveriforening af 27. marts 1792, alt efter 
tilsigelse hvilken hoveriforening fæsteren 
i eet og alt holder sig efterrettelig og en 
fortegnelse over det årlige arbejde vedhæf-
tes dette fæstebrev. 

4) Gårdens bygninger, besætning og tilhørende 
inventarium holder fæsteren til alle tider 
i forsvarlig stand og i sin tid ved fratræd-
else eller dødsfald skal han eller hans ar-
vinger ansvarlig for samme tilligemed det 
modtagne føde og sædekorn - alt således det 
efter medhæftede synsforretning er ham over 
leveret. 

5) Fæsteren må afholde sig fra brændevinsbrænd 
en og krohold sant ingen at indtage til hu-
se uden godsejerens tilladelse. 

6) Dyrker, driver og behandler gårdens tillig-
gende jorder forsvarligt og intet deraf bort 
leje eller til unyttigt bruge. 

7) For indfæstning er han fritaget. 
løvrigt retter fæsteren sig efter hans konge-
lige majestæts allernådigste love og forordning 
er. 
Ifølge forordningen af 25. juni 181o & 13 atte 
steres at gården har samme hartkorn og tillig-
gende som i sidste fæsters besiddelses tid 



Således udstedes dette fæstebrev under min hånd 
og segl, hvorher det endvidere pålægges fæster 
en at lade gårdens bygninger indføre i brand-
kassen. 

Katholm den 16. oktober 1816 

H. Reininghaus 



SYNSFORRETNINGEN. 



SYNSFORRETNING. 

Jens Harboe 
examinatus juris, constitueret by 
foged og byskriver i Grenå samt her 
redsfoged og skriver udi Nørre Her-
red 

Gør vitterligt: at år 1816 den 22. juli blev Gre-
nå by og Nørre Herreds ret sat og betjent af oven 
nævnte dommer og skriver - endvidere stokkemænd-
ene Jens Kildahl, Peder Hinz,Henrich Jensen og 
Peder Jensen alle af Grenå 
For retten mødte gårdmanden Rasmus Molboe og Ghri 
sten Sallingboe af Ålsø og fremlagde deres under 
19. dennes afholdte synsforretning over den gård 
i Ålsrode by, som nu overleveres til ny fæster 
Jens Christensen Keiser med begæring at retten 
ville modtage samme til eedelig afhjelmning-
det retten indvilgede og forretningen lyder i ak-
ten således: 
År 1816 den 18. juli var vi 2 mænd Rasmus Molboe 
og Chresten Sallingboe af Ålsø Hessel gods iføl-
ge rettens udmeldelse mødte hos Jens Christensen 
Keiser i Ålsrode på Katholm gods for st syne og 
taxere den gårds bygninger,besætning og inventa 
rium m.v. som han nu tiltræder og er overladt i 
fæste alt i overenstemmelse med forordn. 8. juni 
1787. 



Den nye fæster og godsets forvalter sagfører Ol-
sen var tilstede - vi foretog da først besigtig 
else over bygningerne og befandt: 
1) Stuehuset, vender øster og vester sønden i 

gården, opført af ege under og elle overtøm-
mer, klinede eller lervægge og tækket med 
stråtag, bestående af lo fag 28 alen lang og 
8 alen bred og indrettet fra vestre ende så-
ledes: 3 fag til køkken og brøggers hvorudi 
er skorsten og bageovn, 3 do til dagligstue, 
1 do til forstue og kammer, 2 do til storstue 
og 1 do til et lille køkken med skorsten, 
lait befandtes 8 fag vinduer og 7 døre, hvil 
ken bygning er i middelmådig stand og til dens 
fuldkomne istandsættelse udfordres.: 
lo stk elle bjelker hver 9 alen 2o rdl. 
2o stk. spandtræer a 7 alen sam-

me slags 2o 
2 sylt lægter 4 
2 stk vinduer 4 
arbejdsløn hertil 12 

2) Laden^som ligeledes vender øster og vester 
norden i gården ligeså opbygget af ege under 
og elle overtømmer, tækket med stråtag og 
lervægge bestående af lo fag, lang 29 alen 
og bred 9 alen alene indrettet til lade og 
tærskelo, derpå er 1 dør hvilken bygning er 
i god stand men mangler dog 



^ 4 stk. elle.til.hapebjælker 2 rdl- . -
% trave langhalm . ; 1 ; 
1 læ3 ? .2 
arbejdsløn hertil 1 

lait 66 rdl. 
3) Huset, som står vesten i gården indrettet 

til korntærskelo, får pg tømmerhus opført af 
ege under, fyrog elle overtømmer tækket med 
stråtag og leervægge bestående af lo fag, 
lang 27 alen bred 8 alen hvorpå befåndtes 4 
døre og hvilken bygning er i meget god stand 
og ingen mangler at anføre. 

4) Huset østen i gården indrettet til stald, fæ-
hus, port og herberg og opført af egeunder 
og elle overtømmer, tækket med stråtag og 
lervægge bestående af lo fag, lang 29 alen 
bred 8 alen. Herpå befåndtes 4 døre og en 
vognport. Denne bygning er i middelmådig 
stand og mangler: 
6 bjælker af el a 9 alen 12 rdl 
5 standtræer af el a 7 alen 5 
1 læs ? 2 
arbejdsløn hertil 3 

Summa brøstfæld 88 rd^mark 
Når disse materialer således som anført bliv-
er anvendt kan disse bygninger blive i god 
stand 



Dernæst tog vi bégætAingeA i øjesyn og befandt 
samme af følgende værdi ' 
1 sort hoppe 14 år 44 r^d 
1 sort og brun hoppe 9 år 44 
1 do og do 15 år 4o 
1 sort hoppe 7 år 36 
1 sort hest 2% år 4o 
1 besiågen vogn med fuld tilbehør 

til hø, k^rn.og møg 9o 
1 trævogn med lige behør 5o 
1 plov med behør _ . , 8 
2 træharver 4 
1 føl . . 6 
seletøj til 4 bæster 4 

Summa besætningsværdi 366 rbd 
skriver tre hundrede tredssindstyve og seks 
rigsbankdaler 
Hvilken besætning vi anså tilstrækkelig til gård 
ens og det deraf svarende hoveris drift samt til 
at fæsteren de befalede offentlige byrder deraf 
kan udrede så ingen mangler var at bemærke. 
I gårdens jorder er sidste efterår og dette for-
år indlagt rug 4 td. 2 skp - byg 8 td. havre 7 
td og boghvede 3 td. som fæsteren med gården så 
ledes har modtaget samt det fornødne fødekorn 
til ny indavling sker. I disse henseender var 
altså mangler ikke heller at bemærke 



Således er denne^forp^tning efter;vores samvit-
tighed qg bedste skønnende afholdt og dette næs 
te tingdag med vor eed vil bekræfte,; 

Datum ut supra 
Chresten Sallingboe 

m-f.p. 

Med denne forretning erklærer vi os fornøjet. 

Olsen Jens Christensen Keiser 
med påholdt pen 

Hvorefter taxationsmændene på lo^^éfalét måde be-
kræftede foranmeldte deres forretning og blev 
derefter demitteret. 

Således for retten passeret og tilgået be-
vidnes herved under min hånd og forsegling 

Haboe 

Gebyr: 12 rbd. 5 mark ny værdi 



Fæstebrevet får i 1833 en påtegning: 

1833 
I henhold til den af fæsteren inden retten den 2 
dennes afgivne erklæring afgård i gårdens ager 

14 og eng hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk 

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 husmændene derom 
nu er blevet pålignet 
og som forhen var ind-
lemmet under gårdmænd 

14 enes hartkorn o td 3 skp o fdk l^y 

Igen-5_td^_7_skB^_o_fdk_2_alb_ 
hvoraf fæsteren svarer skatter og afgifter fra 
1 juli 1833 ar regne 

Katholm den 11. december 1833 
Stenberg 

Fremlagt og casseret i Nørre Herreds ret mandag 
en den 3. december 1838 

Ågård. 



JENS CHRISTENSEN KEJSER 



JENS CHRISTENSPN LKEJSER 

Født 

Gift med Maren Sørensdatter 

1852 . 
Død d. 14. marts og begravet d. 21. marts 
Almisselem i Alsrode 84 år gi. 



MAREN SØRENSDATTER 

Født 

Gift med Jens Christensen kejser 

1842. 
Død d. 18. juli og begravet d. 22. juli 
Opholdsmand Jens Keisers hustru i Ålsø - 69 år 
gi. 



Folketælling i Ålsrode 
183^ 

Jens Christensen 66 år gift gårdfæster 
Maren Sørensdatter 64 år gift hans kone 
Rasmus Jensgn 21 år ugifte deres børn 
Maren Jensdatter 19 år 

Mette Marie Jensdatter 13 år plejebarn 
Karen Marie Pedersdatter 16 år tjenestepige. 
Jacob Sørensen 33 år gift indsidder tjener 
Anne Kirstine Jensdatter 32 år gift hans kone 
Sara Marie Jacobsdatter lo år ugift 
Anne Marie Jacobsdatter 8 år ugift 
Jensine Jacobsdatter 2 år ugift deres børn 
Bodil Sørensdatter 65 år lever af sine mid 

ler. 



ANDERS NIELSEN. 



FÆSTEBREV. 

Jacob Hornemann Bindesbøll 
kongelig majestæts justitsråd og 
inspektør over det for den konge 
lige kasses regning overtagne god 
ser i Jylland 

Gjør vitterligt: at have stædt og fæst ligesom 
jeg hermed ifølge det kongelige rentekammers re-
solution af 12. januar dette år stæder og fæst-
er til Anders Nielsen fra Dalby den her fra Åls 
rode by udflyttede gård under Katholm gods som 
Jens Christensen Keiser sidst havde i fæste,men 
har frasagt sig 
Denne gård med sammes tilliggende som nu står 
for kontribunalt hartkorn ager og eng & td. 6 
skp. 1 fdk. % alb må bemeldte Anders Nielsen i 
fæste beholde sin livstid på følgende vilkår: 

1 
at han fra 1. januar 1838 til rette forfalds-
tider udreder og betaler alle af gården og dens 
hartkorn gående kongelige skatter, påbud og o-
nera af hvad navn nævnes kan som enten nu er el-
ler i fremtiden måtte blive påbudne og deriblandt 
landskatten med dens fulde beløb uden at erholde 
den ved forordningen af 15. april 1818 bestem-
te godtgørelse, så og brandkontingentet af den 



sum hvortil gårdens bygninger nu er eller i 
fremtiden måtte vorde indlemmede for under brand 
forsikringen. Så og udreder han alle personelle 
skatter byrder og pålæg af sig selv, familie og 
folk alt uden nogen slags godtgørelse. 

2 
at han til hvert års Mortensdag og første gang 
til mortensdag 1838 svarer i årligt landgilde 
1 rdl. 3 mark, 2 td. rug, 2 td. byg 2 td 2 skp. 
havre, 1 gås og 2 snese æg, hvilke 2 sidstepost 
er for 1838 frafaldes- alt forsvarligt og korn-
et med det ved forordningen af lo. jan. 1698 & 
9 anordnede opmål. 

3 
at han forretter hoveri til Katholm hovedgård 
efter den derom oprettede hoveriforening af 28. 
august 1834. 

4 
at han stedse holder gårdens bygninger, besæt-
ning og inventarium samt føde og sædekorn ved-
lige i forsvarlig stand hvortil hører væggenes 
årlige udspekning og hvitning og tilsvarer sam-
me i alle måder i overenstemmelse med den dette 
fæstebrev vedhæftede syns og overleveringsfor-
retning. 
løvrigt har fæsteren at rette sig efter hans kgl 
maj. love og anordninger altså gøde, dyrke og 
drive sin fæstejord som det sig bør og ikke bort 



leje eller halvså samme eller på anden måde fra 
vende noget af dens tilliggende, lægge flid på 
havedyrkning, hegn og plantning som befalet er 
samt mod herskabet eller de som på sammes vegne 
have at befale at udvise hørrighed og lydighed 
alt under dette fæstes fortabelse of anden lov-
lig tiltale. 
I indfæstning har fæsteren betalt 5o rdl og ud-
reder endvidere alle med fæstebrevets udstedel 
se samt synsforretningen lovlig medgående om-
kostninger. 
I overenstemmelse med forordningen af 25. juni 
I 8 I 0 & 13 bemærkes at denne gårds oprindelige 
hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb er li-
gesom de øvrige gårde i Ålsrode ved kongelig 
rentekammers resolution af 28. september 1833 
og 17. sepember 1836 forandret til førnævnte 
5 td. 6 skp. 1 fdk. % alb og det derifølge af-
gåede hartkorn igen pålagt dels et boelsted 
som nu haves i fæste af Rasmus Jensen og nogle 
husmandsjorder der i byen og dels den gården be 
tagne græsningsret i Ålsrode skov. 

Dato til bekræftelse under min 
hånd og segl 

Katholm den lo. december 1839. 
Bindesbøll. 



Læst 7/1 184o 
Gebyr: Tinglæsning, 64 mark,: 

Indførelse 15 
Justitsfonden 13 4/9 

Ligelydende originalt fæstebrev med vedhæftede 
synsforretning og hoverifortegnelse har jeg mod-
taget og forbinder mig til at opfylde fæste-
brevet i alle dets ord og punkter 

pt. Katholm den 23. januar 184o 
Anders Jensen 

Til vitterlighed 
J Brøgger 

Ny Matrikel 5 td. 4 skp. 2 fdk. 2 3/4 alb 
Gammelskat 39 rdl 52 mrk. 



SYNSFORRETNING 



Jacob Aagaard, vitterlig 
stitsraad,byfoged og byskriv 
er i Grenå samt herredsfoged 
.og skriver i Nørre Herred^ 

Gjør vitterligt^ at år 1839 mandagen den IS.nov 
blev Grenå byes og Nørre Herreds ret sat til be 
falet tid og betjent af den ordinære dommer og 
skriver med stokkemændene Juul, L. Qvist, Nt An 
dreassen og Jens Thøger af Grenå 
Til afhjelmning fremlagde sognefoged og gårdmand 
Peder Hansen af Ålsø og gårdmand Christian Jen 
sen af Fuglsang under Hessel gods en af dem ov-
verenstemmende med forord, af 8. juni 1787 og 
efter rettens udmeldelse af 4. dennes afholdt 
syns og taxationsforretning over en gård i Åls-
rode by af hartkorn 5 td. 6 skp. 1 fdk. ^ alb 
som tiltrædes af ny fæster Anders Nielsen. 
Den fremlagde syns og taxationsforretning lyd-
er således. 
År 1839 den 11. november indfandt undertegnede 
os ifølge rettens udmeldelse af 4. d.m. i en 
gård i Ålsrode af hartkorn 5 td. 6 skp. 1 fdk. 
^ alb. under Katholm gods der sidst havdes i 
fæste af Jens Christensen Keiser, for i overen 
stemmelse med forord, af 8. juni 1787 at af-
holde en lovlig syns of taxationsforretning ov-
er bemeldte gårds bygninger med sammes tilhøren 



de besætning og inventarium alt til overleve-
ring til den nye fæster Anders Nielsen. 
I overværelse af forvalter Hansen og den nye 
fæster foretog vi forretningen således: 
A) Bygningerne besigtede vi således 
1) Stuehuset som er den søndre længe består af 

13 fag, hvoraf de 7 er i denne sommer af nyt 
opbygget- ialt 36 alen lang - det nye opbyg 
gede 11 alen dyb, det gamle 8 alen dyb, op-
ført af fyrre og egetømmer og den nye opmu-
ret af brændte sten, det hele m&d stråtag, 
mens overtømmeret på det gamle er Elle og 
væggene er klinede. 
Indretningen befandtes således fra østre en 
de 1% fag til 2 kamre med 2 fag vinduer og 
2 døre, 3^ fag til storstue med 4 fag vindu-
er og 2 døre, 2 fag til kammer og forstue 
med en dobbelt udgangsdør, en enkelt do og 
2 fag vinduer, 3 fag til dagligstue og spi-
sekammer med 2 fag vinduer og 3 døre. 1 fag 
til køkken med bageovn og skorsten, 2 fag 
til bryggers med 2 døre. Over det nye stue-
hus er nyt fyrrefjælleloft men over det gam 
le er loft over 3% fag. 
Denne bygning er hvad det nye opbyggede an-
går i god stand og det gamle er velvedlige 
holdt. 



2^eBen vestre længe består af 13 fag 8 alen dyb 
bygget af blandet over og undertømmer med kli 
nede vægge og stråtag indrettet fra søndre 
ende - 2 fag til tørvehus, 1 fag til vognport 
2 fag til karlekammer. 4 fag til hestestald 
indrettet til 6 heste og med krypper og spil 
tov, 2 fag til hakkelses og 2 fag til tørve-
hus. De fornødne døre og lemmer forefandtes. 
Denne bygning er gammel men velvedligeholdt 
uden nogen mangler. 

3) Den nordre længe ellerrladen er lo fag - 8% 
alen dyb og bygget af blandet over og under-
tømmer med klinede vægge og stråtag og ind-
rettet fra vestre ender 2 fag til korngulv,3 
fag til lo og 4 fag til korngulv hvor befand 
tes de fornødne døre og lemme. 
Denne bygning er gammel men i velvedligeholdt 
stand uden nogen mangler. 

4) Den østre længe er lo fag Salen dyb, bygget 
af samme materialer som foranførte med kli-
nede vægge og ståtag indrettet fra nordre en 
de: 3 fag til korngulv, 1 fag til foderlo, 4 
fag til kohus, 1 fag til huggehus og 1 fag 
til vognport hvori befandtes de fornødne dø-
re og lemme; 
Denne bygning er gammel, men i vel vedlige-
holdt stand uden mangler. 



Besigtede vi gårdens besætning og inventarium: 
1 rødblisset hest ' 8 år 24 rdl 
1 sort do 14 år 16 
1 brun do 6 15 
1 sort do 15 5 
1 jernbeslagen vogn med høstlader 

fjelle og øvrigt tilbehør lo 
1 gammel trævogn 3 
1 jern hjulplov med tilbehør 2 4 m 
1 do svingplov 2 3 
1 jernharve 1 3 
1 træharve 3 
Seletøj til 4 heste 2 

Foranførte besætning og inventarium sRJønnes 
tilstrækkelig til gårdens drift og hoveriets 
bestridelse. 
Når der tages hensyn til det naturlige folke-
hold og til den udsæd gårdens jorder efter a-
real og bonitet udfordrer vil for 1 år behøves 
til fødekorn 14 td. rug lo td. byg og 2 td. bog 
hvede samt til sædekorn lo td. rug 8 td. byg 
12 td. havre 1 td. boghvede og 1 td. bælgsæd 
hvilket korn efter fæsterens erklæring forefand 
tes i gården af det i indeværende høst avlede. 
Således har vi afholdt denne forretning efter 
bedste skjønnende og overbevisning hvilket vi 
inden retten næste tingdag ved eed vil bekræf-
te 



, Datum ut supra 
Pede^ Hansen Christian Jensen 

Imod deqn^ forretning og dens afhjelmning haves 
intet at erindre 

Hansen ' Anders Nielsen 



ANDERS NIELSEN 



ANDERS NTEDSEN/ 

Født i Dalhy på Hindsholm aom søn af gårdmand 
Niels Rasmussen 

Gift med Karen Simonsdatter 

1872 
Død i Ålsrode 6/12 og begravet 13/12 - gårdmand 
i Ålsrode - søn af gårdmand Niels Rasmussen i 
Dalby - født i Dalby i Fyn - 6o år 



KAREN SIMONSDATTER 

Født i Stubberup på Hindsholm som datter af Simon 
Pedersen og hustru Mette Andersdatter. 

Gift med Anders Nielsen 

Død i Ålsgoda. 
11884 
Karen Simonsdatter død 3o/3 - gårdmand Anders 
Nielsens enke i Ålsø 



Karen Simonsdatter flyttede til Ålsø efter at 
hun havde solgt " Kejsergården " og hendes fad-
er Simon Pedersen flytter med og dør her i Ålsø 
1881 
Enkemand - aftægtsmand i Ålsø Simon Pedersen død 
25/8 og begravet 31/8 i Ålsø hos sin datter A. 
Nielsens'enke - født i Stubberup sogn på Fyn. 
88 år gi. 



BØRN AG ANDERS NIELSEN 
OG 

KAREN SIMONSDATTER 



JOHANNE MARIE ANDERSDATTER 



LOUISE ÅNDERSDATTER 

Gift med musiker i Ålsrode Hans Severin Andreas-
sen Bassegård 

19o9 
Louise Andersdatter død Glatved 25/9 19o9 og be 
gravet 2/lo i Ålsø - musiker Hans Severin Andera 
ssens hustru af Ålsrode født i Ålsrode datter 
af gårdfæster Anders Nielsen og hustru Karen Si-
monsdatter i Ålsrode. - 67 år gi. 



1914 
Hans Severin Andreassen Bassegård død lo/2 1914 
på Glatved Mrk. - Hoed sogn musiker af Ålsrode 
født i Vejlby 19/9 1839 som søn af husmand Andre 
as Sørensen Bassegård og hustru Dorthea Kirstine 
Hansdatter af Wejlby gift med Louise Andersdat 
ter død 25/9 19o9 i Glatved - sidste fælles bopæl 
Ålsrode enkemand. 



NIELS ANDERSEN 



SIMON ANDERSEN 

Da hans moder flytter til Ålsø flytter Simon An 
dersen med. Han gifter sig og i I880 er han gård 
bestyrer for sin moder. 

Folketælling i Ålsø 
I880 

Karen Andersen f. Simonsdatter 63 år enke gård 
ejer født i Stubberup sogn. 

Simon Pedersen 87 år enkemand født i Rynkeby 
aftægtsmand 

Simon Andersen 33 år født i sognet gift gård 
bestyrer 

Kristiane Andersen f. Jensen 21 år født i sog-
net hans kone 

Petrea Johanne Andersen 1 år født i sognet der 
es barn 



ANDREA CAROLINE PETREA ANDERSEN 



MAREN SOFIE ANDERSEN 



HANSINE ANDERSEN 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
ANDERS NIELSEN 

OG 
KAREN SIMONSDATTER. 



Folketælling i Ålsrode 
1845 

Anders Nielsen 34 år gift født i Dalby gård-
fæster 

Karen Simonsdatter 29 år gift hans kone født 
i Stubberup 

Johanne Marie Andersdatter 5 år ugift født i 
sognet 

Louise Andersdatter 3 år ugift født i sognet 
Niels Andersen 1 år ugift født i sognet 

deres børn 
Peder Nielsen 27 år ugift født i Rynkeby 
Niels Frede Christensen 19 år født i Fuglselv 
Else Marie Clausdatter 19 år ugift født i sog 

net tjenestefolk 
Simon Pedersen 54 år gift født i Rynkeby 
Mette Andersdatter 49 år gift født i Rynkeby 
Christian Simonsen 13 år ugift født i Dalby 

deres søn 



Folketælling i Ålsrode 
1850 

Anders Nielsen 39 år gift født i Dalby gård-
fæster 

Karen Simonsdatter 34 år gift født i Stubbe-
rup hans kone 

Johanne Marie Andersdatter lo år født i sognet 
Louise Andersdatter 8 år født i sognet 
Niels Andersen 6 år født i sognet 
Simon Andersen 4 år født i sognet 
Mette Andersdatter 2 år født i sognet deres 

børn 
Jens Peter Christoffersen 24 år ugift født i 

Homå 
Anders Peter Nielsen 19 år 
Birthe Marie Jespersdatter 16 år 
Mette Marie Jensdatter 28 år ugift født i 

Tustrup tjenestefolk. 



Folketælling i Ålsrode 
1855 

35. familie - en gård 

Anders Nielsen 44 år gift født i Dalby sogn 
gårdfæster. 

Karen Simonsdatter 39 år gift født i Stubbe-
rup sogn hans kone 

Johanne Marie Andersen 15 år ugift født i sog 
net 

Louise Andersen 13 år ugift født i sognet 
Niels Andersen 11 år do do 
Simon Andersen 9 år do do 
Andrea Caroline Petrea andersen 5 år do do 
Maren Sofie 1 år født i sognet deres børn. 
Edel Marie Madsen 18 år ugift født i Vejlby 

sogn 
Mathilde Iversen 19 år ugift født i sognet 
Jens Peter Christoffersen 3o år ugift født i 

Lyngby sogn 
Hans Peter Larsen 28 år ugift født i sognet 
Niels Sørensen 2o år ugift født i sognet 

Tjenestefolk. 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

en gård. 
Anders Nielsen 49 år gift født i Dalby sogn 
Karen Simonsdatter 44 år gift født i Stubberup 

sogn hans kone 
Johanne Andersen 2o år ugift født i sognet 
Louise Andersen 18 år do do 
Niels Andersen 16 år do do 
Simon Andersen 14 år do do 
Andrea Andersen lo år do do 
Mette Andersen 8 år do do 
Hansine Andersen 2 år do do 

Simon Pedersen 69 år 
deres børn. 

enkemand født i Rynkeby 



KØBEKONTRAKT 
TIL 

KAREN SIMONSDATTER. 



KØBEKONTRAKT 

oprettet mellem kammerherre , major Dinesen, rid 
der af Dannebrogen og den franske æreslegion, ej 
er af Katholm og Stensmark hovedgårde med under-
liggende gods som sælger og Anders Nielsens enke 
Karen Simonsdatter som køber af en gård i Ålsro-
de by, Ålsø sogn under Katholm gods. 

Underskrevne kammerherre Dinesen sælger og afhæn 
der herved til Anders Nielsens enke Karen Simons 
datter den gård på Ålsrode mark, Ålsø sogn, som 
hendes afdøde mand og hun hidtil har haft i fæste 
og som er ansat til hartkorn under 
Matr. nr. 7 ^ til 5 td. 3 skp. 1 fdk. 2 1/4 alb 

og gammelskat 39 Rbd. 52 sk. 
Matr. nr. 7 ^ til 2 1/4 alb. under 7 ^ 
Matr. nr. 3 til 1 1/4 alb. under 7 ^ 
tilligemed gårdens bygninger og dens besætning og 
inventarium samt så- og fødesæd som er godsejer-
en tilhørende og som ifølge den fæstebrevet ved-
hæftede synsforretning er overleveret fæsteren 
ved fæstets tiltrædelse - alt således som det nu 
befindes og med de samme rettigheder, byrder og 
forpligtelser som jeg bemeldte ejendom har ejet. 
Salget er afsluttet på følgende vilkår. 

1 
Den solgte ejendom står fra dato for købers reg-



ning og ricico og i tilfælde af ildsvåde hæver 
hun bygningernes assurancesum, hvorimod hun selv-
følgelig for egen regning lader bygningerne gen-
opføre. 

2 

1/6 af bankhæftelsen er indfriet. Aktieretten føl 
ger ikke ejendommen. 

3 
Den hidtil af gården svarede herskabelige afgift 
bortfalder for fremtiden. Derimod udreder køberen 
til alle og rette forfaldstiden alle af den solg-
te ejendom gående skatter, afgifter, tiender, byr 
der og præstationer af hvad navn nævnes kan som 
nu er eller fremtidig måtte blive påbudne. Indtil 
skødet bliver udstedt indbetales skatter og afgif 
ter på Katholm godskontor men efter den tid direk 
te på amtsstuen. 

4 
Den accorderede købesum 32ooo Kr. berigtiges så-
ledes 
Køberen har straks erlagt afdrag på købesummen på 
2ooo kr. og gælder sælgerens underskrift som kvit 
tering derfor. 
I 11. dec. termin 1875 betaler køberen afdrag på 
købesummen stor 4ooo kr. og i 
11. dec. termin 1876 endvidere 6ooo kr. og i sidst 



nævnte termin udstedes skødet samtidig med at køb 
eren til sælger udsteder lovformlig panteobligati 
on på restkøbesummen 2o,ooo kr. hvorved gives 1. 
prioritets panteret i den solgte ejendom med byg-
ninger nuværende og fremtidige og disses assurance 
sum samt i avl og afgrøde, besætning og inventa-
rium dog meddeler sælgeren sit samtykke til at und 
tage Matr. nr. 7 ^ den såkaldte " Hedelod " fra 
pantsætningen, når de stipulerede afdrag på købe-
summen i det hele 12oeo kr er erlagte. 
De 2ooo kr. som sælgeren lader indestå i ejendom-
men kunne fra dennes side tidligst opsiges til ud 
betaling i 11. juni termin 188o med et % års var-
sel men dog kun under den betingelse at pantet i 
nævnte tidsrum forbliver i købers eller hendes 
livsarvingers besiddelse, da kapitalen i andet 
fald kan af sælgeren opsiges til udbetaling i hvil 
ken 11/6 og 11/12 termin med % års varsel. 
Af hele købesummen med undtagelse af de 2ooo kr 
som straks er udbetalt svare køberen 4% i rente 
fra 13. marts dette år at regne og erlægges denne 
rente med halvdelen i hver af ovennævnte halvårs 
terminer. 
I Obligationen der som anført af køberen skal ud-
stedes for 2oooo kr indføres den bestemmelse at 
dersom køberen undlader at erlægge renten i rette 
tid eller holder pantet ikke forsvarligt brand-



forsikret, pådrager sanme restance af skatter og 
afgifter eller på nogen måde forringer pantets 
værdi da er i ethvert sådant fald den skyldige 
kapital med rente og omkostninger straks uden op-
sigelse forfalden til skadesløs betaling og for-
øvrigt klausuleres obligationen som for umyndiges 
midler. 

5 
Alle af denne handel og dens berigtigelse flyden 
de omkostninger udreder køberen alene, deriblandt 
1% af købesummen til skriverpenge og besørges alle 
dokumenter denne handel vedrørende fra Katholm 
godskontor. 

6 

Misligholdelse af denne kontrakts bestemmelser fra 
købers side navnlig ved udeblivelse af de stipu-
lerede afdrag på købesummen over rette forfaldstid 
er har tilfølge at hele købesummen eller de til-
bageværende del deraf straks er forfalden til ud-
betaling og i søgsmålstilfælde bruges den hurtige 
retsforfølgning ifølge forordn, af 25. jan. 1828 
i anvendelse. 
På disse betingelser erkender jeg underskrevne Ka 
ren Simonsdatter at have afkøbt kammerherre Dine 
sen den her beskrevne ejendom. 
Således er denne kontraR^ indgået o^ forsynet Æed 



kontrahenternes underskrifter i vidners nærværel-
se, hvor det dog bemærkes at sælgeren indtil skø-
dets udstedelse beholder original købekontrakt 
hvorimod køberen erholder en af sælger verifice-
ret afskrift deraf og skal køberen være berettig-
et til at lade købekontrakten for egen regning 
tinglæse. 

Katholm d. 22/3 1875. 

Dinesen Karen Simonsdatter 

Til vitterlighed 
Niels Nielsen Lutken 



SKØDE YTIL 
KAREN SIMONSDATTER 



SKØDE 

Undertegnede kammerherre Dinesen, ejer af hoved-
gårdene Katholm og Stensmark med underliggende 
gods. Ridder af Dannebrogen og den franske æres-
legion gør vitterligt ifølge vedhæftede købekon-
trakt af 22/3 1875 at have solgt og afhændet fra 
mig og arvinger til Anders Nielsens enke Karen 
Simonsdatter den gård i Ålsrode bys mark, Ålsø 
sogn som hendes afdøde mand og hun sidst har haft 
i fæste og som er ansat til ager og engs hartkorn 
Matr. nr. 7 ^ Ålsrode 5 td. 3 skp. 1 fdk. 2 1/4 

alb. og gammelskat 76 kr. 16 øre. 
Matr. nr. 7 ^ Ålsrode 2% alb under 7 ^ 
Matr. nr. 3 af Ålsrode skov for 1 skp. og under 

7 ^ 
tilligemed gårdens bygninger og dens besætning, 
inventarium samt så^ og fødesæd som er godsejer-
en tilskødet og som ifølge den fæstebrevet ved-
hæftede synsforretning er overleveret fæsteren 
ved fæstets tiltrædelse - alt i overenstemmelse 
med den nævnte købekontrakt og på de deri anførte 
betingelser. 
Og da nu køberen har berigtiget den accorderede 
købesum 32,ooo kr. med kontant at udbetale mig 
12ooo kr. og ved at Martinus Poulsen Møller til 
hvem ejendommen er mageskiftet, til mig har ud-
stedt lovformlig panteobligation stor 2o,ooo kr. 



så erklærer jeg herved for mig og arvinger ingen 
videre ret eller ejendom at have til den solgte 
gård Matr. nr. 7 ^ og 7 ^ af Ålsrode og nr. 3 af 
Ålsrode skov og kær, men at samme herefter skal 
tilhøre køberen Karen Simonsdatter og arvinger 
med de samme rettigheder og forpligtelser hvormed 
jeg denne hidtil har ejet og således som ældre 
adkomstdokumenter hjemler. 

Til bekræftelse har jeg underskrevet 
dette skøde i vidners overværelse. 

Katholm d. 12/6 1876. 

Dinesen 

Til vitterlighed: 

Lutken M. Reese 

Læst i Nørre og en del af Sdr. Herreds ret den 
19/ 6 1876 og protokolleret tilligemed nedenstå-
ende købekontrakt. 

G. Nyborg. 



Allerede inden Karen SimonsdatCer får skøde på 
ejendommen har hun mageskiftet denne med den ejen 
dom som déh hy ejer havde. 



Underskravne gårdejer Karen Simonsdatter r; enke 
efter Anders Nielsen af Ålsø - gør vitterligt i-
følge yedhæftede mageskiftekontrakt af 11/1 1876 

at have solgt og mageskiftet^ ligesom jeg her-
med mageskifter og aldeles afhænder og skøder til 
Martinus Poulsen Møller af Ålsrode, den mig iføl 

ge skøde af 12/6 d,å. der tinglæses samtidig med det 
te mageskifteskiftebrev, tilhørende ejendom på 
Ålsrode bys mark, Ålsø sogn med bygninger og jord 
er der under 
Matr. nr. 7 ^ står for 5 td. 3 skp. 1 fdk. og 

2 1/4 alb. 
Matr. nr. 7 ^ der står for 2% alb. under 7 ^ 
Matr. nr. 3 af Ålsrode skov og kær der står for 

1 skp. under 7 ^ og med samlet 
gammelskat 76 kr. 16 øre 

overenstemmende med den nævnte mageskiftekontrakt 
og på de anførte betingelser. 
Og dakøberen Martin Poulsen Møller nu har berig-
tiget den accorderede byttesum 32,ooo kr. ved kon 
tant til mig at udbetale 12,ooo kr. og overtaget 
prioritetsgælden 2o,ooo kr som skyldes til kammer 
herre Dinesen til Katholm og til mig har udstedt 

a b 
mageskiftebrev på Matr. nr. 4 og 14 af Alsø 
og 8 af Hessel så erklærer jeg herved fra mig og 



arvinger ingen videre ret eller ejendom at have 
til nævnte Matr. nr. 7 ^ og 7 ^ af Ålsrode og nr 
3 af Ålsrode kær, men at samme herefter skal til 
høre eftermeldte Martinus Poulsen Møller og ar-
vinger med alle de rettigheder, byrder og for-
pligtelser hvormed jeg denne ejendom hidtil har 
ejet og således som ældre adkomstdokumenter hjem 
ler. 

Til bekræftelse har jeg underskrevet 
dette mageskiftebrev i vidners over-
værelse 

Skrevet i Grenå juni 1876 
Karen Simonsdåtter 

Til vitterlighed: 

Lutken 



" MAGESKIFTESKØDE " '' 
' ' " ' PÅ éÅRDEN "' ^ " 

- '' NATR'iNR 43 ' 
I ÅLSØ 

Derimod mageskifter underskrevne Martinus Møller 
til Karen Simonsdatter følgende mig, ifølge skø^ 
de af 8/11 1873 - læst 17/11 1873 tilhørende ej-
endomme: 
a) Gården Matr. nr.'4 ^ af Ålsø by og sogn med 

bygninger og jorder, der står skyldsat for 
hartkorn 5 td. 1 skp. 3 fdk. 2 3/4 alb og gam-
melskat 46 Rbd. 2 sk. 

b) Den til nævnte gård tilhørende parcel Matr. nr 
8 ^ af hovedgården Hessel; Ålsø sogn, der er 
ansat til hartkorn 2 skp. 1 1/4 alb og gi/ skat 
under Matr. nr/ 4 ^ af Ålsø 

c) Parcellen Matr. nr. 14 ^ af Ålsø by, der står 
for hartkorn 1 fdk. og gi. skat 19 sk. 

- alt på følgende vilkår. ^ 

De mageskiftede ejendomme er allerede overtagne 
af de respektive nye ejere og står ejendommene fra 
i dag for de ny^ ejeres regning og ricico. 

2 ... ^ 

Med de mageskiftede ejendomme følger for hver ej-



endoms vedkommende de i bygningerne værende mur-
og naglefaste genstande med undtagelse af kakkel-
ovne, komfur og gruekedel samt endvidere behold-
ningen af utærsket sæd, fourage og gødning og den 
i jorden nedlagte vintersæd, hvorimod besætning, 
avisredskaber og inventarium ikke medfølger 

3 
Ved salget af Matr. nr. 4 ^ i Ålsø forbeholder 
Martinus Møller sig det derpå værende hus med 
grund og haveplads som hans forældre nu beboer 
mod at han besørger og bekoster udstykningen, som 
skal være berigtiget inden 11/6 termin 1876. 

4 
For den på ejendommen i Ålsø for tiden hvilende 
aftægt såvel til Martinus Møllers forældre poul 
Møller og hustru som til hans svigerfader Peder 
Hansen frigør Martinus Møller denne ejendom - dog 
med undtagelse af forpligtelsen til at levere 4 
1. mælk daglig fra hvert års 1/5 til 1/11 og 2 pot 
ter daglig fra hvert års 1. nov. til 1/5 til an-
førte Poul Martinussen og hustru, som fremdeles 
påhviler ejendommen i Ålsø sålænge nogen af dis-
se ægtefolk lever. 
For det stemplede papirs skyld anslåes denne præ-
station til 65 kr. årligt. 



5. 

Det bemærkes med hensyn til ejendommen i Ålsrode 
at aktieretten for 1/6 bankhæftelse er forbeholdt 
en tidligere ejer, ligesom at jagtretten er bort 
lejet til Kammerherre Dinesen indtil 1/3 efter at 
ejendommen er solgt til andre end ejendommens 
livsarvinger 
og med hensyn til ejendommen i Ålsø at aktieret-
ten for 1/6 bankhæftelse er reserveret 
at proprietær Lichtenberg af Hessen har forbeholdt 
sig jagtretten på ejendommen, hvorimod efter den 
tid disses ejere også må jage 
samt at parcellen Matr. nr. 14 ^ af Ålsø er indbe 
fattet under pantsættelsen for aftægt til Søren 
Juul Lunds enke 
og at 2 grundstykker af Matr. nr. 4 ^ i Ålsø er 
bortlejet til enkefru Ravn ifølge lejekontrakter 
tinglæst 17/8 1857 og 4/3 1867 

6 

Alle skatter og afgifter og præstationer af en-
hver slags udreder køber af de respektive ejen-
domme for såvidt disse forfalder til betaling ef 
ter 1/1 1876. 

I byttesum betaler Martinus Møller til Karen Si-
mondsdatter 32,4oo kr. hvoraf 4,6oo er erlagt og 



gælder Karen Simonsdatters underskrift herpå kon 
trakten som kvittering derfor og restbyttesummen 
27,800 kr. med 4 % i rente deraf fra 11/12 1875 
udbetaler Martinus Møller til Karen Simonsdatter 
i 11/6 termin 1876. samtidig med at uforhæftet 
mageskiftebrev udstedes på de respettive her mage 
skiftede ejendomme fri for enhver hæftelse end 
her anført 

8 
Alle omkostninger ved mageskiftekontrakten og ma 
geskiftebrevets udfærdigelse, tinglæsning betaler 
hver af kontrahenterne med halvdelen, hvorimod 
omkostningerne ved prioriteringsordningen betales 
af hver af køberne for sit vedkommende. 
Værdien af de mageskiftede ejendomme ansættes så 
ledes for ejendommen i Ålsrode til 56,000 kr. og 
for ejendommen i Ålsw til 27,000 kr. 
Således er denne mageskiftekontrakt indgået og 
forpligter kontrahenterne sig med deres under^ 
skrift til nøjagtig at efterkomme de enhver iføl 
ge nærværende dokumenters bestemmelse påhvilede 
forpligtelser. 
I tilfælde af søgsmål denne handel eller uover-
enstemmelse vedrørende kontrahenterne undergives 
de den hurtige retsforfølgning ifølge forordn, 
af 25/1 1828 



Ved nærværelse i Grenaa d. 11/1 1876 

Karen Simonsdatter 

Martinus Møller 

Til vitterlighed 

Niels Nielsen Hans Dam. 

Læst 19/6 76. 



Folketælling i Ålsø 

I 8 8 0 

1 gaard 

Karen Andersen f. Simpnsdatter 63 år enke gård 
ejer født i Stubberup 
sogn 

Simon Pedersen 87 år enkemand født i Rynkeby 
aftægtsmand 

Simon Andersen 33 år født i sognet gårdbesty 
rer 

Kristiane Andersen f. Jensen 21 år født i sog-
net hans kone 

Petra Johanne Andersen 1 år født i sognet der 
es barn 



et hus 

Poul Mortensen 67 år født i Ebeltoft 
Marie Mortensen f. Eriksen 54 år født i Tru-

strup aftægtsfolk. 



MARTINUS POULSEN MØLLER 
SELVEJER 

11/1 1876 - 14/5 1888 



MARTINUS POULSEN MØLLER 

Født i Tirstrup sogn som søn af Poul Mortensen 
og hustru Marie Eriksen. 



ANE KIRSTINE PEDERSEN. 

Født i sognet som datter af Peder Hansen og hu-
stru Ane Sørensdatter. 

Forældrene: 
1872 
Ane Sørensen død 16/3 og begravet 21/3 - sogne-
foged Peder Hansens kone i Ålsø 73 år gi. 

1883 
Peder Hansen død 25/8 og begravet 26/8 - forhen-
værende gårdmand og sognefoged - enkemand, Dan-
nebrogsmand, aftægtsmand på " Kejsergården " 84 
år gi. 



Da Martinus Poulsen Møller overtog " Kejsegården" 
i 1876 ejede han en gård i Ålsø. Han udsteder i 
anledning af mageskiftet en aftægtskontrakt til 
sine forældre dateret 8/6 1876 - læst 22/3 1877 
og denne kontrakt skal senere vise sig at komme 
til at spille en stor rolle 



Folketælling i Ålsrode. 
I 8 8 0 

Martinus Poulsen Møller 35 år gift født i Tir-
strup sogn gårdejer 

Ane Kirstine Pedersen 38 år født i sognet hans 
kone 

Anton Møller 11 år ugift født i sognet 
Ane Møller 8 år ugift født i sognet deres børn 
Peder Hansen Møller 6 år 
Marius Kristian Møller 4 år 
Kr. Andersen 48 år enkemand født i sognet 
Peder Kr. Pedersen 15 år født i Ørum sogn 
Mette Andersen 48 år ugift født i Homå 
Nicoline Olsen 2o år født i sognet ugift 
Mine Rasmussen 14 år født i sognet ugift 

tjenestefolk. 
Peder Hansen 80 år enkemand født i Stubberup 

sogn - husfaderens svigerfader, 
der af ham ernæres. 



BØRN AF GÅRDMAND MARTINUS POULSEN MØLLER 
OG 

ANE KIRSTINE PEDERSEN. 



ANTON MØLLER. 



ANE MINE MARIE POULINE MØLLER. 



PEDER HANSEN MØLLER 



MARIUS KRISTIAN MØLLER 



KJELD ANTONIUS MØLLER. 



MARTINUS POULSEN MØLLER SÆLGER 
PARCELLER AF SIN EJENDOM 



Matr. nr. 7 ^ 

Parcellen bliver solgt ved skøde af 21/2 1884 
læst 21/2 1884 til L. Dinesen og kommer herved 
igen til Katholm. 



Matr. nr. 7 

Solgt ved skøde af 1/12 1883 - læst lo/12 1883 
til Lars Knudsen. 
Matriklen blev et statshusmandsbrug, hvis videre 
forløb sees nedenfor: 
1885 . 
Lars Knudsen sælger parcellen ved skøde af 8/1 
1885 - læst 6/7 1885 til J. Møller. 

1888 
J Møller kunne ikke sidde ved matriklen som måtte 
gå på auktion og parcellen bliver ved auktions-
skødet solgt 18/8 1888 - læst 2o/8 1888 til Lars 
Andersen. 

19o5. 
Lars Andersen sælger ved skøde af 28/lo 19o5 -
læst 3o/lo 19o5 til Hans Christian Andersen. 

Købekontrakt, 
angående en jordlod til husmandsbrug overenstem-
mende med lov af 24/3 1879. 
Underskrevne Lars Andersen af Homå Hede sælger og 
afhænder herved til landarbejder Hans Chr. Ander-
sen af Høegholm af den mig efter auktionsskøde -
læst 2o/8 1888 tilhørende ejendom Matr. nr. 7 ^ 
af Ålsrode by, Ålsø sogn af hartkorn 1% alb et 
jordstykke til husmandsbrug af størrelse 8 tdl. 



geometrisk areal, hvilket jordareal snarest vil 
være at udparcellere. 
Salget er sket på følgende vilkår: 

1 
Købesummen er accorderet til 32oo kr. der berig-
tiges ved kontant betaling i 11/6 termin dette' år 

2 
Såsnart købesummen er verigtiget meddeles uforhæf 
tet skøde. Omkostningerne i anledning af denne 
handel deles. 
Underskrevne Hans Chr. Andersen erkender på de an 
førte vilkår at have afsluttet nærværende kontrakt 
med Lars Andersen. 

p.t. Grenå d. 17/2 19o5 

som sælger som køber 
Lars Andersen Hans Chr. Andersen 

vitterlighedsvidner: 

A. Andersen J. P. Pedersen 



SKØDE. 

Da Købesummen 32oo kr. nu er berigtiget ved kon-
tant betaling så skal den førnævnte parcel der nu 
ved landbrugsministeriets udstyknings skrivelse 
af 2/9 d.år. er betegnet Matr. nr. 7 ^ af Ålsrode 
Ålsø sogn af hartkorn 1% alb og tildels vederlag 
for præstekorntiende: 

Rug, byg, havre af hver slags 1/4 fdk. 
herefter tilhøre køberen Hans Chr. Andersen med de 
samme rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg 
har ejet samme mod at han betaler skatter og af-
gifter fra. dags dato at regne og iøvrigt på de 
i kontrakten nævnte vilkår. 

p.t. Grenå d. 28/lo 19o5 

Lars Andersen 

Til vitterlighed: 

A. Andersen J. P. Pedersen. 

Læst i retten 3o/lo 19o5. 



Hans Chr. Andersen døde i Ålsrode 6/9 1919 og hans 
kone Sørsine Andersen f.Jensen skifteudskrift ad 
komst til gården: 

Skifteudskrift. 
År 1919 d. 26/9 blev skifteretten sat på herreds-
kontoret i Grenå af den ordinære skifteforvalter 
og skriver med nedentegnede vidner hvor da blev 
foretaget 

Boet efter statshusmand Hans Chr. An-
dersen af Ålsrode mark død 6/9 1919. 

Fpr protokollen mødte afdødes enke Sørsine Ander-
sen f. Jensen - 47 år gi. af Ålsrode der oplyste 
at hendes afdøde mand kun har været gift med hende 
og at de levede i sædvanlig formuefælleskab og at 
arvingerne er foruden komparentinden afdødes og 
hendes 2 fællesbørn: 
1) Jens Peter Andersen 23 år af Ålsrode Mark. 
2) Edith Gudrun Andersen født 29/9 19o8 
af hvem hun ønskede at hensidde i uskiftet bo. 
Komparentinden fremlagde andragende herom, der 
for den umyndiges vedkommende desuden en attest 
fra sognepræsten i Ålsø om at hun er en huslig 
og forstandig kvinde. 
Arving nr. 1 mødte personlig og i forening med 
den afdødes broder husejer Andreas Andersen af 
Homå, der beskikkedes til denne arvings kurator 
og som værge for den umyndige. 



De mødte meddelte enken den ønskede tilladelse og 
for den umyndiges vedkommende meddelte skifteret-
ten tilladelsen efter at værgen havde anbefalet 
dette. 
Enken hensidder herefter i uskiftet bo uden at 
dette har været under offentlig skiftebehandling. 
Opgørelse over fællesboet fremlagde boet berigtig 
tiget. 

Sørsine Andersen 
Jens Peter Andersen Andreas Andersen 

Vidner: 
Faber M. Jensen. 

Bedes tinglæst og noteret som adkomst for enken 
Sørsine Andersen f. Jensen på ejendommene Matr. nr 
T b 
7 og 7 
og % alb. 

Læst 26/5 1919 

7 ^ og 7 ^ Ålsrode af hartkorn respektive 1 alb 



Samme dag som Sørsine Andersen får læst adkomst 
til gården sælger hun den. 

SKØDE. 
Underskrevne Hans Chr. Andersens enke Sørsine An-
dersen født Jensen sælger, skøder og endelig over 
drager herved fra mig og arvinger til landarbej-
der Bertel Andersen af Hammelev den mig ifølge 
skødeadkomst som læses samtidig hermed tilhørende 
ejendom der er et statshusmandsbrug og sker er-
hvervelsen overenstemmende hermed. 
Matr. nr. 7 ^ af Ålsrode af hartkorn 1 alb. 
Matr. nr. 7 ^ af Ålsrode af hartkorn % alb. 
med denne ejendoms rette tilliggende og derpå væ-
rende bygninger, med gødning og mur- og nagelfast 
appertinenter af enhver art, besætning bestående 
af 2 heste, 3 køer, 1 kvie, 1 kalv, 1 ged, hønse 
ne med undtagelse af 8 stk. , avl og afgrøde und-
tagen 1 td. kartofler og det fornødne foder og 
sædekorn. Endvidere vogne, avisredskaber, maskiner 
og andet inventar - alt undtagen 2 dækkener, dog 
at der kun er anpart i 1 kultivator, 1 ringtromle 
og 1 roesåmaskine. 
Overtagelsen er sket og beroer det overdragne for 
købers regning og ricico så at han i tilfælde af 
ulykkelig hændelse oppebærer assurancesummen til 
anordningsmæssig opfyldelse. 



Sælgerinden forbeholder sig boligret til 1/4 d.år 
mod til gengæld at passe besætningen. 
De af ejendommen gående skatter og afgifter udred 
er køberen med 1/3 som skæringsdato. 
De med nærværende skødes udfærdigelse, stempling 
og tinglæsning forbundne omkostninger deles mens 
sælgerinden bekoster sin adkomst og køberen be-
koster prioritets overtagelsen. 
Købesummen er 2125o kr. og er berigtiget ved at 
køberen 
1) overtager og erlægger ydelse med 1/3 d.år. som 

skæringsdato de indestående prioriteter til 
a) Statskassen 2,7oo kr. 
b) Statslånefonden 3,loo kr 

2) Har betalt resten 15,45o kr 
hvorfor sælgerindens underskrift tillige tjener 
som kvittering 
Er købesummen 21,25o kr. 
Af hensyn til det de offentlige afgifter bemærkes 
på tro og love at den faste ejendoms værdi i hand 
el og vandel ikke overstiger 13,25o og det medfulg 
te løsøre ikke 8ooo kr. 
Og skal den ommeldte ejendom da følge og tilhøre 
køberen uden krav og tiltale og uden andres byrde 
og forpligtelse end i nærværende skøde nævnte og 
bemærkes i så henseende at ejendommen er et stats 



husmandsbrug. 
Det bekræftes med vore underskrifter 
vidnefast. 

p.t. Grenå d. 28/2 1919 

Køber Sælger 
Betrel Andersen Sørsine Andersen f. Jensen 

Til vitterlighed: 

M. Nielsen Fr. Viale. 

Læst 26/5 1919. 



HANS CHRISTIAN ANDERSEN. 

Født i Fuglsang 22/5 187o som søn af indsidder 
Andreas Peder Andersen og hustru Ane Marie Hans 
en i Fuglsang. 
Gift med Sørine Jensen 

De ejede Matr. nr. 7 ^ og 7 ^ som var et stats-
husmandsbrug. 
Hans Christian Andersen fik skøde på ejendommen 
28/lo 19o5 - læst 3o/lo 19o5 fra Lars Andersen 
på Homå hede. 
1918 
Død i Ålsrode 6/9 1918 og begravet 11/9 1918 og 
var da Statshusmand på Ålsrode Mrk. 

1919. 
Sørine Andersen f. Jensen får 26/ 5 tinglæst ad 
komst til ejendommen og sælger samme dag ved 
akøde af 28/2 1919 til Berthel Andersen. 
1918 
Hans Christian Andersen død 6/9 1918 i Ålsrode og 
begravet 11/9 1918 - statshusmand på Ålsrode Mrk. 
født i Fuglsang 22/5 187o, søn af indsidder An-
dreas Peder Andersen og hustru Ane Marie Hansen i 
Fuglsang, gift med Sørsine Jensen på Ålsrode Mrk. 



Da Hans Chr. Andersen dør i 1918 er 2 børn som ar-
vinger og deres fødsler viser at Hans Chr. Ander-
sen først tjente ved Hessel - flyttede til Høgholm 
og derfra kom til Ålsrode Mrk som statshusmand. 
1895 
Jens Peder Andersen f. 9/6 1895 i Hessel- døbt 28/ 
juli 1895 i Ålø, søn af indsidder Hans Chr. Ander-
sen af Hessel og Sørsine Jensen 23 år 
Faddere: Barnets forældre,pige Kirstine Jensen af 

Veggerslav, ungkarl Andreas Andersen af 
Hessel 

19o8 
Edith Gudrun Andersen f. 29/9 19o8 på Ålsrode Mrk. 



Martinus Poulsen Møller klarer sig ikke godt og 
kan ikke betale sine aftægtsydelser til sine for 
ældre som ender med at gøre udlæg i gården 16/3 
1888. Da Martinus Poulsen Møller stadig ikke kan 
betale stilles gården på auktion og ved 3. auk^ 
tion den 14/5 bliver gården købt af hans fader 
Poul Mortensen. 



UDLÆGSSKØDE. 

M.A.L. Brendstrup - borgmester, byfoged og byskiv 
er i Grenå købstad, herredsfoged og herredsskriv-
er i Nørre og en del af Sdr. Herred gør vitter-
ligt år 1888 den 27. oktober kl. 4 blev fogedret 
ten sat på Herredskontoret i Grenå af den ordinæ-
re foged i overværelse af undertegnede vidner, 
hvor da sagfører Bonke mødte ved fuldmægtig Mørk 
der fremlagde 
1) Rekvisition af 25. dennes, hvorefter han for 

Poul Mortensen, der ved udlæg den 16. marts 
d.år. med efterfølgende 3 hergående tvangsauk-
tioner den 16 og 3o. april og 14. maj s.år. hai 
erholdt ret til at få den ham ved auktionen 
solgte ejendom Matr. nr. 7 ^ og 7 ^ af Ålsro-
de og Matr. nr. 3 af Ålsrode kær med jorder og 
disses påstående bygninger med mur og nagel-
faste genstande udlagt til ejendom - ligeså 
bemeldte ejendom med tilbehør udlagt Poul Mor-
tensen for det ved 3. auktion den 14. maj s.år 
gjorte højeste bud 4o,opo kr. og aftægt - nem 
lig de på 1. prioritet indestående 36ooo kr. 
til Kreditforeningen og de på 2. prioritet 
indestående 3781,76 kr. til købmand Momme og 
Secher og for de resterende aftægtspræstatio 
ner 451,33 kr. hvorfor udlæget er gjort et be-
løb af 218,24 kr. 



2) Udskrift af den d. 14/5 afholdte 3. auktion 
hvorved Poul Mortensen forbeholdt sig ret til 
som ufyldestgjort panthaver at lade sig ejen-
dommen med tilbehør udlægge til ejendom for 
det højeste bud 4o,ooo kr. og aftægt. 

3) Kvittering af 25. maj fra auktionarius sagfø-
rer H. Wert for at omkostningerne ved realisa-
tionen er berigtiget. - De under nr. 1 og 3 
fremlagte bilag tages til indkommende, hvori-
mod det under nr. 2 fremlagte bilag ikke tag-
es til aktens følge. 

RESUME. 
Ved 3. auktion d^n 14/5 d.år. over den gårdejer 
Martinus Poulsen Møller tilhørende gård på Ålsro 
de mark blev aftægtsmand Poul Mortensen Møller af 
Ålsø som panthaver og i henhold til udlæg d. 16/3 
for resterende aftægtspræstationer og omkostning 
er til beløb 451,33 højstbydende med 4o,ooo kr 
samt aftægt foruden omkostninger til beløb 762 kr 
og Poul Mortensen ved dette bud ikkun blev veder 
lagt for et beløb af 218,24 kr. af sin fordring 
krævede han sig ejendommen udlagt. 
Han har nu berigtiget købesummen i hvilken hense-
ende henhører til vedlagte for Kreditforenings^ 
gælden udstedt pantebrev på 36,ooo kr såvelsom 
til herfølgende kvitteret hæftelsesdokumenter 
nemlig for 2. prioritetshavers fordring 3781,76 



og for den hele aftægts vedkommende. 
Skal jeg derhos vedlægge en kvittering for realisa 
tion samt dokumentation af indenrigsministeriets 
skrivelse af 21/1 d.år. hvorefter Matr. nr. 7 ^ 
af Ålsrode og Matr. nr. 3 af Ålsrode kær, der ved 
salget er skyldsat for samlet hartkorn 5 td. 4 skp 
1 fdk. 2 3/4 alb. og gammelskat 71,89 kr. nu er 
skyldsat således: 
Matr. nr. 7 ^ 4 td. 5 skp. 2 fdk. og gi. skat 62, 

35 kr. 
Matr. nr. 7 ^ 4 skp. 3 fdk. 1% alb 
Matr. nr. 3 1 skp. 1 1/4 alb. og samlet gi. skat 

9,54 kr. 
Medens den øvrige bortsolgte ejendom Matr. nr 7 
af Ålsrode står for 3/4 alb. og gi. skat 1,34 kr. 
og uforandret, tillader jeg mig herved på førnævn 
te Poul Mortensens vegne at bede den under 16/3 d. 
år afholdte udlægsforretning continueret og ham 
meddelt udlægsskøde på de foran ommeldte ejendomme 
Matr. nr. 7 ^ 7 ^ 7 ^ af Ålsrode by samt Matr. nr. 
3 af Ålsrode skov med sammes tilliggende og tilbe 
hør i overenstemmelse med det ved salget passere-
de og hvorved bemærkes at ejendommen yder tiende-
vederlag. 

Grenå d. 25/lo 1888 
Ærbødigst Bonke 

Læst 27/lo 1888 
Brendstrup. 



POUL MORTENSEN. 
14/5 1888 - 14/12 1888 



POUL MORTENSEN. 

Født 

Gift med Marie Eriksen 

Død i Ålsrode 14. dec. 1889 



MARIE ERIKSEN. 

Født i Tirstrup sogn som datter af husmand Erik 
Sørensen og hustru Anne Marie Rasmusdatter i 
Thirstrup. 

Gift med Poul Mortensen 

Død 19o7 

Marie Eriksen død i Dolmer 16/2 19o7, begr. i Ål-
sø 23/2 19o7, enke af Dolmer, Født i Tirstrup 
datter af husmand Erik Sørensen og hustru Anne 
Marie Rasmusdatter i tirstrup, enke efter aftægts 
mand Poul Mortensen Møller af " Rejsegården " -
81 år gi. 



ADKOMST FOR 
MARIE ERIKSEN TIL MATR.7 ^ M.F. 

År 1889 d.22/1 formiddag kl.9 blev skifteretten sat 
på Herredskontoret og betjent af den ordinære skif-
teforvalter i overværelse af undertegnede vidner, 
hvor da foretages boet efter gårdejer Poul Morten-
sen med tilnavnet Møller af KEJSEGAARDEN død 14/12 
1888. 
Afdødes søn Martinus Poulsen Møller bestyrer af gdr 
mødte og fremlagde et af afdøde oprettet testamente 
hvorefter han tillægger sin hustru Marie Eriksen 
retten til at hensidde i uskiftet bo med deres fæl-
les børn. Testamentet er oprettet i overværelse af 
lovlig tilkaldte vidner og comparenten erklærer ik-
ke at have noget imod testamentet at erindre. Han 
fremlagde derpå en erklæring af 16.d,m. fra enken 
hvorefter hun ønskede at hensidde i uskiftet bo og 
boet overgives hende. 
Foranstående bedes læst som adkomst for Marie Erik-
sen på afdødes ejendomme Matr. nr. 7 ^ 7 ^ og 3 Åls 
rode skov, hvilken sidste parcel skal være forenet 
med hovedparcellen 7 ^ i Ålsrode - Anm. og hæftel-
se frafaldes. Sidste købesum 43,ooo kr. 

Grenå d. 9/2 1889 
For Vedkommende 

A. Haushild 
Læst 11/2 1889 



Folketælling i Ålsrode 
189o 

Maren Mortensen 65 år enke født i Tirstrup 
sogn 

Martinus Poulsen Møller 45 år gift født i Tir-
strup sogn bestyrer. 

Ane Kirstine Møller 48 år gift født i sognet 
hans kone. 

Ane Mine Marie Pouline Møller 19 år ugift født 
i sognet 

Peter Hansen Møller 16 år ugift født i sognet 
Marius Kristian Møller 14 år ugift født i sog-

net 
Kjeld Antonius Møller 5 år ugift født i sognet 

deres børn 
Mette Andersen Busk 58 år ugift født i Homå 
Jens Christensen 61 år enkemand født i Feld-

balle 
Kresten Jensen Slot 5o år ugift født i hoed. 



Marie Mortensen sidder med gården til hun i 1893 
sælger den men ikke til sin søn, men til Søren 
Tækker Pedersen. 



SØREN TÆKKER PEDERSEN. 
1893 -



SØREN TÆKKER PEDERSEN 



MAREN KIRSTINE JENSEN. 

Født som datter af husejer i Ålsø Jens Peder Jens 
en og hustru Jensine Marie Jensen født Sørensen. 



SKØDE TIL 
SØREN TÆKKER PEDERSEN 

1893. 



SKØDE. 

Underskrevne Marie Eriksen af Ålsrode - enke ef-
ter afdøde gårdejer Poul Mortensen erkjender at 
have uden forudgående skriftlig købekontrakt solgt 
og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og 
aldeles afhænder fra mig og arvinger til forvalt-
er Søren Tækker Pedersen i Revn den mig efter ad-
komst tinglæst 11/2 1889 tilhørende ejendom Matr. 
nr. 7 ^ 7 ^ 7 ^ af Ålsrodeby, Ålsø sogn og Matr. 
nr. 3 af Ålsrode skov eller kjær i Ålsø sogn 
skyldsat således. 
Matr. nr. 7 ^ af Ålsrode af hartkorn 4 td. 6 skp 

2 fdk. o alb og gammelskat 62,35 kr. 
Matr. nr. 7 ^ af 3/4 alb og gammelskat 1,34 kr. 
Matr. nr. 7 ^ af 4 skp. 2 fdk. 1 % alb 
Matr. nr. 3 af 1 fdk. 1 3/4 alb. 
De 2 sidste Matrikler for samlet gammelskat 9,54. 
tilligemed de på ejendommen værende bygninger, af 
grøder og gødning og besætning - alt på følgende 
vilkår. 

1 
Ejendommen hvormed følger bygningernes mur og 
nagelfaste tilbehør, hvoriblandt kakkelovne, kum-
fur og gruekedel modtager køberen idag og det solg 
te står fra dags dato for hans regning. 



Køberen betaler af ejendommen efter 1/1 d.år. på-
løbne og fremtidige påløbne skatter og øvrige of-
fentlige afgifter og præstationer, brandkonting-
gent og tiende. 

3 

Købesummen udgør 44,5oo kr. som køberen har be-
rigtiget dels ved at overtage og fra 11/6 1892 
forrente den i ejendommen og løsøret indestående 
gæld til Kreditforeningen efter oprindelig 36,ooo 
kr udstedt obligation med statutmæssige forplig-
telser og dels ved at overtage og fra 11/12 1892 
at forrente den i ejendommen og løsøret priorite 
rede gæld til konsul C.J.Momme i Grenå 8,5oo kr. 
Den på gælden til Kreditforeningen skete amorti 
sation såvelsom den til denne gæld knyttede andel 
i Kreditforeningens reservefond kommer køberen 
tilgode uden særskilt vederlag. 

4 
De ved salget forbundne omkostninger såvel bekost 
ningen ved prioriteternes ordning tilsvarer køb 
eren alene. 
Thi skal den afhændede ejendom Matr. nr. 7 ^ 7 ^ 
7 ^ af Ålsrode by og Matr. nr. 3 af Ållsrode kær 
med avl og afgrøde , besætning og inventar her 
efter tilhøre køberen Søren Tækker Pedersen med 
de samme rettigheder og forpligtelser hvormed jeg 



har ejet den og således som ældre adkomster hjem 
ler og tilsiger. 

Ålsrode Mark d. 27/3 1893. 

Marie Eriksen 
m.f.p. 

Til vitterlighed om at Poul Mortensens enke Marie 
Eriksen af Ålsrode har underskrevet ovenstående 
skøde d. 27/3 1893 efter samme var oplæst og af 
hende vedtaget. 

T. Møller Mikkel Hendriksen 

Underskrevne køber er vidende om at Matr. nr. 3 
Ålsrode skov eller kær skal være foeenet med Matr 
nr. 7 ^ Ålsrode by, Ålsø sogn 

Ålsrode 4/4 1893 
Søren Tækker Pedersen 

Læst lo/4 1893. 



BØRN AF SØREN TÆKKER PEDERSEN 
OG 

MAREN KIRSTINE JENSEN 



FREDERIKKE JENSINE TÆKKER PEDERSEN 

Født 3/5 1994 - døbt 24/6 1894 - datter af Søren 
Jensen Pedersen / Tækker Pedersen af " Kejser-
gården " og Maren Kirstine Jensen - 34 år 
Faddere: Forældrene 

Pige Meta Pedersen af Revn 
gdr. Adam Nicolaj Laursen af Ålsø 



JENS PETER TÆKKER PEDERSEN 

født 4/8 1895 på " Kejsergården " døbt 3/11 1893 
søn af gårdejer Søren Jensen Pedersen / Tækker 
Petersen af " Kejsergården " og Maren Kirstine 
Jensen - 36 år 
Faddere: Barnets moder 

gdr. Mikkel Hansens hustru af " Selkær ' 
Gdr. Jens Møller af Ålsø 
Gdr. Martin Johnsen af Ålsrode 
Gdr. Rasmus Pedersen af Enslev. 



MICHAEL SOFUg TÆKKER PEDERSEN 

Født 26/3 1897 på " Kejsergården døbt 3o/5 1897 
søn af gdr. Søren Jensen Pedersen / Tækker Peder-
sen og hustru Maren Kirstine Jensen 37 år 
Faddere: Gdr. Martin Johnsen og hustru af Ålsrode 

pige Kirstine Sørensen på " Kejsergården 
ungkarl Sigvald Pedersen af Revn 



AAGE NICOLAJSEN 



âĝ- /V/Ao/aMM /d77-/962. 
to 



AAGE NICOLAJ BØNLØKKE NICOLAJSEN. 

Født i Ålsrode 22/lo 1877 på Matr. nr. 14 kaldet 
" Lundbækgård " som søn af selvejergårdmand og 
lærer Niels Nicolajsen og hustru Karen Bønløkke 

Gift 1. gang med Marie Nobel 

Gift 2. gang med Birgit Engel. 

Død 31/5 1962. 



Åge Nicolajsens fader Niels Nicolajsen døde i Åls 
rode 23/1 1892 og Åge, der var den ældste søn 
skulle overtage gården, men var for ung og hans 
moder Karen Bønløkke drev den videre ved hjælp af 
bestyere. Ved skøde tinglæst 7/3 19o4 får Åge Nico 
lajsen overdraget gården men havde hurtigt planer 
om at udvide og havde udset sig " Kejsegården ", 
som på det tidspunkt var ejet af Søren Tækker Pe-
dersen og i 1911 indgik de en handel om denne gård 



SKØDE FRA SØREN TÆKKER PEDERSEN 
TIL 

AAGE NICOLAJSEN. 



SKØDE. 

Underskrevne proprietær Søren Tækker Petersen af 
Ålsrode, sælger, skøder og endelig overdrager her 
ved til proprietær Åge Nicolajsen af Ålsrode den 
mig ifølge skøde af lo/4 1893 tilhørende ejendom 
i Ålsrode, Ålsø sogn skyldsat under 
Matr. nr. 7 ^ - hovedparcel - af hartkorn 4 td. 

6 skp. 2 fdk. 
Matr. nr. 7 ^ af̂  hartkorn 4 skp. 3 fdk. 1 ^ alb 
Matr. nr. 3 Ålsrode skov af hartkorn 1 skp. 1% alb 
Med det til denne ejendom hørende tilliggende 117 
tdl. og bygninger med jord, mur- og nagelfaste ap 
pertinenter, kakkelovne, komfur og gruekedel, be-
sætning med undtagelse af 4 heste, driftsmateriel 
og inventar med undtagelse af en fjedervogn og et 
sæt seletøj, avl og afgrøde med gødning - alt så-
ledes som det er og forefindes og af køberen samt 
igig herved er overtaget. 
Ejendommen overdrages med alle til samme hørende 
rettigheder såvel andel som overskud i Mejeri og 
Slagteri hvorhos hans rettighed i hesteavlsfore-
ningen er køberen uvedkommende. 
Sælgerens indbo er naturligvis undtagen fra hand 
len medens udbo deriblandt bryggersinventar og 3 
folkesenge med sengeklæder medfølger 
Ejendommen med al tilbehør står fra dags dato for 
købers regning og ricico i enhver henseende. 



Alle skatter, tiende og afgifter der påhviler ejen 
dommen og som senere opkræves betalea af køberen 
uanset om de allerede er forfaldne før overtagel-
sen. 
Købesummen 63,ooo kr er afgjort ved at køberen 
a) Overtager til indfrielse eller forrentning fra 

11/12 d.år. at regne den i ejendommen indestå-
ende pantegæld til kreditforeningen i Viborg 
oprindelig 33,ooo kr. således at andel i reser-
ve og administrationsfonden såvelsom det af-
dragne kommer køberen tilgode, medens sælgeren 
betaler den 11/12 termin termin dette års for-
faldne terminsydelse. 

b) kontant har betalt 19,600 kr og har udstedt et 
gældsbevis på resten lo,000 kr. 

Omkostningerne ved handlens berigtigelse med skøde 
stempling udfærdigelse og tinglæsning betales af 
parterne med halvdelen hver, hvorimod bekostningen 
ved overtagelsen af prioritetsgælden er sælgeren u 
vedkommende. 
Sælgeren har ret til at bo i stuehuset til 15/1 
1912. 
Det bemærkes at der påhviler Matr. nr. 7 ^ og 3 
foreningspligt og skal den fornævnte ejendom frem 
tidig følge og tilhøre køberen Aage Nicolajsen 
med fuld ejendomsret idet jeg påtager mig vandhjem 
mel efter loven. 



Til bekræftelse vidnefast underskrevet 

p.t. Grenå 1/12 1912 

Søren Tækker Pedersen 

Som køber: 
Aage Nicolajsen 

Til vitterlighed: 
M. Nymann A. Sidenius. 



KEJSEGÅRDEN. 

1915 
Kejsegård, Ålsø sogn, Postforbindelse og station 
Ålsø hvortil ca 2 km. Telf. nr. 1 over Ålsø cen-
tral. Gården ligger ca 7 km. fra nærmeste køb-
stad, Grenå. Nuværende ejer Åge N.B.Nicolajsen 
som overtog gården i december 1911, er født i Åls 
rode 22/lo 1877 og gift med Marie Nobel født i 
Grenå 2o/2 1875. 
Matr. nr. 7 m.fl. af Ålsrode. Hartkorn 15 td. 
Ejendomsskyld 132,ooo kr. Brandassurance for 
hovedbygningen 9ooo kr og for avlsbygningerne c. 
31,000 kr. Gårdens samlede areal er 225 tdl. der 
af ager 197, eng 25, have og gårdsplads 3. 
Agermarken drives med roer efter grønjordshavre, 
byg, udlægshavre og 3 a'4 års frøgræs. Jordens 
bonitet er lermuld på lerunderlag. Besætningen 
består af 46 malkekøer foruden 35 stk. ungkvæg 
og kalve, 2 tyre , 14 heste og lo plage og føl 
samt 2 får. Sidste år solgtes ca. 13o fedesvin. 
Kvægbesætningen der er af sortbroget race ved-
ligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg. 
Kejsegård har tidligere været fæstegård under Kat 
holm og købtes til selveje i 187o af An-
ders Nielsens enke, som i slutningen af 



solgte til Martinus Møller. Denne solgte efter 
ca 15 års forløb ejendommen til Tækker Pedersen 
af hvem den nuværende ejer har købt. 
Gården ligger højt midt på sine jorder tæt nord/ 
vest for Ålsrode by. Da den nuværende ejer over-
tog hørte der kun 117 tdl. til ejendommen. Rest-
en af arealet hidrører fra ejerens fødegård, som 
1912 sammenlagdes med gården her, med undtagelse 
af 12% tdl. der sammen med bygningerne solgtes 
til forpagter Nymann. Hovedbygningen er opført 
189o i grundmur med kvist til begge sider og med 
tegltag. Avlsbygningerne er opførte samtidig med 
hovedbygningen dels af grundmur, dels af kampe-
stensmur og har stråtag. Nord for den egentlige 
gårdplan er der opført en bræddelade med paptag. 
De faste maskiner drives ved petroleumsmotor og 
bygningerne forsynes med vand fra eget vandværk 



Omstående er fra værket " Danske gårde " af la-
Cour. I 1927 fortsattes værket af J Jespersen 
og heri hedder det: 

KEJSEGÅRDEN 

Ejer Åge Nicolajsen. Matr. nr. 7 ^ m.fl. Ålsrode 
Ålsø sogn. Købstad Grenå 7% km.Jernbanestation 
Ålsø 3 km. Ejendomsskyld 185,ooo. Jordværdi 118, 
8oo kr. Hartkorn 14Td. o skp, 2 fdk. 3/4 alb. 
Samlet areal 123^ hektar deraf ager lo7^, eng 
13^, have og gårdsplads 1 5/8. Andre arealer 1 
7/8*brandassurance for bygningerne 154,ooo kr. 
Lys og kraft fra Gudenåcentralen. Postadre. Ålsø 
nr. 1 
Ejeren der i 19o3 overtog ejendommen efter sin 
fader N. Nicolajsen tilkøbte i 1911 en gård med 
et tilliggende af ca. 6o hektar, som han sammen-
lagde med sin fædrenegård og opførte i 1918 byg 
ningerne, der er af grundmur. Hovedbygningen med 
frontespice til begge sider og tegltag. Lade og 
vognport med tagpap og de øvrige avlsbygninger 
med Trimpel og tegltag. Staldene med jernbjælk 
er og hvælvninger. Til ejendommen hører arbejder 
huse. Gården ligger ved vejen mellem Ålsrode og 
Århus - Grenå landevej. 



Det ledsagede billede.fra 1927 viser tydelig 
hvor statelig gården har set ud 

At bygningerne angives nyopførte i 1918 hidrører 
fra at de gamle bygninger dette år brændte. 



Efter handlen med Søren tækker Pedersen var af-
sluttet lægges jordene fra " Kejsegården " og 
" Lundbækgård " sammen og dermed blev " Kejsegård* 
en " den største gård i Ålsrode. 
Nede i Ålsrode by resterede bygningerne og noget 
toftejord fra " Lundbækgård " og dette ville And-
ers Peter Andersen på nabogården " Bakkegård " 
gerne købe og Aage Nicolajsen ville egentlig også 
gerne sælge, men på grund af uvenskab ikke til ej-
eren af " Bakkegård " . I stedet sælger Aage Nico-
lajsen til forpagteren på Katholm Martin Nymann, 
som 3 mdr. senere sælger til Anders Peter Andersen 
og toftejorden fra " Lundbækgård " lægges til 
" Bakkegård " og dermed ophører " Lundbækgård som 
sælvstændig gård. 



SKØDE FRA AAGE NICOLAJSEN 
PÅ " LUNDBÆKGÅRD " 

TIL MARTIN NYMANN. 

KØBEKONTRAKT. 

Underskrevne gårdejer Aage Nicolaj Bøhløkke Nico 
lajsen af "/Kejsegården " sælger og afhænder her 
ved til forpagter Martin Nymann af Katholm den 
mig.tilhørende ejendoms : 
Matr. nr. 12 ^ Ålsrode af hartkorn 2 skp. 1 1/3 

alb. ; . ; ! 
Matr. nr. 13 ^ af hartkorn 2 skp. 3/4 alb. 
Matr. nr. 14 ^ af hartkorn. 2 skp. 2 fdk. 1% alb 
Matr. nr. 14 ^ af hartkorn 3^fdk^ 1 alb. 
Matr. nr. 7 ^ af hartkorn 3 fdk. 
Matr. nr. 13 ^ af hartkorn 2 fdk. 
Matr. nr. 34 ^ af hartkorn 1 fdk. 1 3/4 alb. 
tilligemed påstående bygninger med mur og nagel-
fast tilbehør. 
Det på Matr. nr. 12 ^ beliggende hus med under og 
tilliggende grund er undtagen fra handlen. Udstyk 
ning heraf skal snarest ske. Køberen er bekendt 
med støreisen af det til huset hørende jordareal 
Køberen skal finde sig i at den ham solgte ejen-
dom bliver pålagt pligthusforpligtelse til opfyld 
else af betingelse for sammenlægning af anden sælg 
eren tilhørende ejendom. 



Købesummen er fastsat til 12ooo kr. der er betalt 
kontant idag uden renter. Uforhæftet skøde medde 
les når udstykningen af Matr. nr. 12 ^ er tilende 
bragt. 
Ejendommen er overtaget og står fra dags dato for 
købers regning og ricico i enhver henseende så at 
han i ildebrandstilfælde oppebærer assurancesummen 
til anordningsmæssig anvendelse. 
Køberen er bekendt med og frafald i sin tid rets-
anmærkning om følgende på den solgte ejendom på-
hvilende hæftelser. 
1) Aktieretten for 1/6 af bankhæftelsen er reser-

veret . 
2) Ved skøde læst 3o/l 1854 har ejeren af Ålsrode 

skov forbeholdt sig vejret over det samlede Ma 
tr. nr. 12 

3) Bevilling læst 23/11 1863 angående sammenlæg-
b a ning af Matr. nr. 12 og 13 af Ålsrode 

4) Deklaration læst 8/3 1869 hvorved indrømmes ej 
a b 

eren af Matr. nr. 14 og 13 ret til at ind 
bygge en ladelænge og vejret over ejendommen. 

5) Bevilling læst 13/12 1858 til sammenlægning af 
Matr. nr. 8 ^ 14 ^ og 14 ^ mod at udlægge pligt 
hus. 

6) Deklaration læst 8/3 1869 hvorved Lars Terkild 
sen forpligter sig til forskellige præstationer 
til ejeren af Matr. nr. 13 ^ som godtgørelse 
for en ladelænges indbyggeise og en vejret . 



7) Deklaration læst lo/lo 1853 hvorved Jens Jens-
en Smed forpligter sig til at udlægge en vej. 

I søgsmålstilfælde vedtages retsforfølgning efter 
forordning af 25/1 1828. 
Da ejendommen ikke er særskilt ansat til ejendoms 
skyld ansætter vi dens værdi på tro og love til 
12,000 kr. 

Således oprettet og vidnefast underskrevet 

p.t. Grenå d. 7/1 1913 
Aage Nicolajsen Martin Nymann 

Til vitterligheds 

M. Jensen Nielsen 



SKØDE. 

Da købesummen nu er berigtiget ved kontant beta-
ling af 1 2 , 0 0 0 kr så skøder og aldeles overdrager 
jeg herved køberen Matrin Nymann af Katholm den 
foromhandlede ejendom 
Matr. nr. 12 a af hartkorn 2 skp. 1 1/3 alb 
Matr. nr. 13 d af do 2 skp. 3/4 alb 
Matr. nr. 14 e af do 2 skp. 2 fdk. 1 % alb 
Matr. nr. 14 f af do 3 fdk. 1 alb 
Matr. nr. 7 g af do 3 fdk. 
Matr. nr. 13 b af do 2 fdk. 
Matr. nr. 34 b af do 1 fdk. 1 3/4 alb. 
tilligemed påstående bygninger med mur og nagel-
fast tilbehør. 
gamtjdeRafra MatrIXnr. &21§ggeédåaadbragåmÉnÉ§Ce8å-
étålr$3oAuti3a af. §^luddåPgeadsfykk#Aélpapcel Matr 
nr. 12 ^ af hartkorn 1 skp. 3 fdk. 1 3/4 alb. og 
skal denne ejendom med bygninger og tilbehør som 
nævnte i fremtiden tilhøre Martin Nymann med de sam 
me rettigheder og forpligtelser hvormed jeg har ej-
et den og under hjemmelsansvar for mig efter loven. 
Det bemærkes at Matr. nr. 7o, hvortil der er ældre 
adkomstmangel ved en misforståelse ikke er nævnt i 
købekontrakten, men henhører den til det afståede. 
Ejendommen er tiendepligtig og bemærkes det at efter 
førnævnte resolution af 8/1 d.år. er der tildelt 
Matr. nr. 13 ^ vederlag for præstetiende 2 3/4 fdk. 



rug - 2 fdk. byg - 2 3/4 fdk. havre. 
I smårædsel i byg til præsten 2 fdk. og til lærer 
en 1/4 fdk. Det halvårlige vederlag for tiende ef 
ter lov af 15/5 19o3 udgør for Matr. nr^ 12 ^ 2,ol 
kr. 
Det gentages at ejendommen på tro og love har en 
værdi af 12,ooo kr. idet der ikke er særskilt ejen 
domsskyld. 

Ålsrode d. 18/:2 19o3. 

Aage Nicolajsen 

Til vitterlighed: 

Marie Jensen Maren Jensen 



" Kejsegården blev under Aage Nicolajsens ledelse 
et samlingssted for ploitik og kultur samt et lands 
kendt uddeannelsessted for vordende landmænd der 
her fik en grundig uddannelse på et mønsterland-
brug og for mange en grundlæggende livsholdning. 
Åge Nicolajsen modtog gennem sit lange liv et stort 
antal tillidsposter u^^3nfor alle mulige organisa-
tioner. 



AAGE NICOLAJSENS 1. KONE 

MARIE NOBEL 



MARIE NOBEL. 

Født i Grenå 25/2 1875 som datter af købmand C. 
Nobel og hustru Amdiline Christiane Kruse. 

Hendes forældre døde da hun var en lille pige og 
hun blev opdraget hos sin onkel Rasmus Bang Kruse 
Han var ugift og boede sammen med sine 2 ligele-
des ugifte søstre. Han var købmand og kæmner i 
Grenå og han havde en købmandgård i Lillegade. 

Gift 19o4 med Aage Nicolajsen og flyttede til Åls 
rode. 

Død i Ålsrode 1935 
Maren Nicolajsen f. Nobel død 9/lo 1935 på Grenå 
Købstads Amtssygehus og begravet i Ålsø 14/lo. 
Proprietær Aage Nicolaj Bønløkke Nicolajsens hu-
stru på " Kejsergården " født i Grenå 25/2 1875 
datter af købmand Fr. Carl Emilius Nobel og hu-
stru Amdiline Christiane Kruse 6o år. 



BØRN AF AAGE NICOLAJSEN 
OG 

MARIE NOBEL. 



NIELS BANG NICOLAJSEN; 

Født i Ålsrode 16/7 19o5 som søn af gårdejer Aage 
Nicolajsen og hustru Marie Nobel. 
Han blev den nye ejer af " Kejsegården " og døde 
i Ålsrode 15/5 1968. 

19o5 
Niels Bang Nicolajsen født 16/7 19o5, døbt 2o/8 
19o5, søn af gdr. Aage Nicolaj Bønløkke og hus-
tru Marie Nobel. 
Faddere: Narnets moder, 

enkefru Karen Nicolajsen af Ålsrode 
frk. Jane Nicolajsen af Trustrup 
Kæmner Rasmus Bang Kruse af Grenå 
Gdr. Rasmus Bønløkke af Trustrup 
Procurist Nicolaj Christensen Nobel af 
Grenå. 



AAGE NICOLAJSENS KONE 
BIRGIT ENGEL. 



INGEN FÆLLESBØRN. 


