
 

 

 

 

 
De anvendte hjemmesider: 
 

 danishfamilysearch.dk Find sogn ved at klikke på landkort. 
   Find lokation via fanebladet ”Stednavne”. 
 

 google.dk  Søg og find ejendom på kort. 
   Klik på kortet for at få oplyst postadresse. 
 

 ois.dk   På den Offentlige Informations-Server kan man via 
   postadresse, matrikelnummer eller kort finde 
   BBR-oplysninger om ejendomme. 
 

 weblager.dk / filarkiv.dk Lang de fleste kommuner har digitaliseret byggesager 
   og lagt disse på nettet en af de to nævne hjemmesider. 
 

 ao.salldata.dk  Under ”Ejendomme” / ”Ejendomshistorie” finder man 
sa.dk (ArkivalierOnline) realregistrene og skøde-/panteprotokollerne. 
   Det er også her, matriklerne fra 1664 og 1688 findes. 
 

 hkpn.gst.dk  Historiske Kort På Nettet indeholder både matrikel-/landkort 
   samt sogne- og hartkornsprotokollerne. 
 

 historiskatlas.dk  Historiske kort. 
 

 arkiv.dk  Lokalarkivernes database, hvor fx fotografiet af Skovgaard 
   er fundet. 
 

 peter-olsen.dk  Om foredragsholderens slægt og foredrag. 
   Her er der også afskrifter af de i aften fundne kilder.
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Fra fæste til selveje i 1795 

Ieg Schack de Hofmann Til Søndervosborg giør vitterlig, at ligesom ieg ved 
herhos hæftede Kiøbe Contract af Dato 17 September 1795 haver solgt, saa 
vorder og hermed Skiødet og aldeeles afhændet, fra mig og mine Arvinger til 
Christen Pedersen og hans Arvinger den Gaard Schougaard i Ulfborg Sogn 
Ulfborg Herred, som han hidtil havde i Fæste med  Bygninger, den Stedse 
tilhørende Besætning og Eiendomme som er Hartkorn Agger og Eng 3 Tdr 6 
Skpr 3 Fkr 2 Alb med ald den Ret og Herlighed som dertil henhører, og saa 
leedes som ieg selv har Eiet samme, hvor af følger at icke ieg eller Arvinger 
derudi haver nogen videre Lod, Deel eller Rettighed, ligesom og at Kiøberen 
Opfylder den Kongelige allernaadigste Resolution af 5 November 1794, med 
derudi paaberaabte Anordninger efter hvilke denne Gaards Jorder af Kiøberen 
besørges Lovlig udskiftet inden 4 Aar fra Dato; Kiøbe Summen for bemeldte 
Gaard var 400 Rdr. End videre haver ieg herved solgt til bemeldte Christen 
Pedersen Konge Korn Tienden af fornævnte Gaard og af hvad der til henhører, 
med dens Rettighed efter Lov og Anordninger for den Sum 25 Rdr pr. Tønde 
Hartkorn som beløb 96 Rdr 3 Mk 11 Sk og efter hvilken Sum 25 Rdr pr. Tønde 
af Ulfborg Sogns Tiende pligtige Hartkorn 256 Tønder, Kiøberen tager Deel i 
Skatter og Udgifter af Heele Tienden som staaer for Hartkorn 22 Tdr, og da nu 
Kiøbe Summen baade for Gaarden og Konge Korn Tienden der af, er mig Rigtig 
udbetalt, saa skal ieg og mine Arvinger være Kiøberen Christen Pedersen og 
hans Arvingers Faste Hiemmel til bemeldte Gaard og Konge Korn Tiende, der 
herved som et u igien kaldeligt Kiøb til Evindelig Arv og Eiendeel er solgt og 
Overdraget efter de af mig til Sønder Wosborg Godses Salg forfattede 
Conditioner. Dateret 26de Aug: 1795. 

 

Overdraget datter og svigersøn 1799 

Opholds Contract. Efter indgaaendes Forering mellem min for Haabendes 
Sviger Christen Christensen fra Schierem Broe i Ulfborg, og mig, paa min Kiære 
Huustrue og egen Vegne, har vi indgaaed følgende Contractis, paa efter i 
skrevne Conditioner, og Vilkaar der er saaleedes: 

1. Overleder ieg min til hørende og Eiende Gaard Schougaard kaldet der er 
beliggende i Ringkiøbing Amt Ulfborg Herred og Sogn, i Sønder Kiers Bye, til 
min Sviger Søn Christen Christensen og min eeneste Datter Marie Kierstine 
Christens Datter – med ald den Ret og Herlighed som ieg det selv Eier og mig 
der paa er given Lovlig Skiøde Datteret Sønder Wosborg den 8ten Julij 1791 
med ald ens Bygning og Besætning som nu ved omtalte Schougaard, nu er eller 
herefter forefindes, med dets tilhørende Konge, Kirke og Qvæg Tiende. 

2det Den ved Schougaard hæftende Gield forbindes ieg min Svoger og Sviger 
Søn, Christen Christensen sig til, at udbetale, eller og saa længe som bliver 
staaende, da heraf aarlig at svare der efter allernaadigste Forordning gangbar 
Rente. 

3die Hvad vi gl: vores Ophold kand være betroffende, da forbindes min Sviger 
Søn og Datter dem til … samme skulle skee som icke være at formode, de Unge 
ved Døden før vi gamle skulle afgaae, og Grund … deri kand Indtreffe at vi 
gamle icke kand være tient med, formeldelst Skrøbelighed eller anden Aarsag 
Skyld, at være til Dug og Disk med Huustrues egene, da opfylde omskrevne 
Papir. 

a) Forskaffer vi 2de gamle Folk en Kammer i Bagnings Huuset, eller og den nu 
værende Sænge Kammer med en Jern Kakkelovn, næt og tæt samt 
fornøden Lys og Ildebrænd, uden at mangle. 

b) I fornødne tilfælde giver os den Opvartning som vi behøver, eller og i 
mangel deraf, holder os en Pige paa deris egen Kost og Løn. 

c) Giver os Aarl: 3 Tdr Rug, 2 Tdr Byg, 1 Td Malt, got sundt og reede Korn, det 
halve at betale ved Mortens Dag, det øfrige halve ved Maydag alt med 
lovforsvarlig Maal. 



d) Giver os Daglig fra Michaels Dag til Juul en potte sød Melk, det øfrige Aars 
tiid en halv Potte, som uforfalsket maae os i vort Kammer indbæres. 

e) Giver os aarl: 1½ Pund Flæst, 1 Pund got Smør, alt frisk og sund vare at 
levere til de forhen omskrevne Tiider. 

f) Giver os aarl: 4 torsk, 4 Snees Hvilling tillige som forhen meldt. 
g) Giver os aarl: Penge 4 Rd samt at betale den allernaadigste Paabudne Extra 

eller Personelskatter af os begge, og om saa skulle indtræffe en Kiøbsted 
Reise om Aaret paa 3 à 4 Miil. 

h) Giver os en god Sæng, hvortil hører 3 Dyener, 3 Pudder, 2de Lagner med 
behørig Sængested; efter Døden giver os en sommelig Jordeste efter 
bondestand og Vilkaar. 

j) Desuden forbinder vi 2de gamle Folk os til, saa længe vi er til Dug og Disk 
med dem, at gaae dem til hænde med Raad og Daad alt efter muelighed 
af os kunde udrettes, samt at tage varsomhed med Ild og Lys saa intet end 
paa vor siide der ved kan foraarsages. 

k) Vi gamle Folk nyde frie adgang til Kycken og Bryggers med Bagning uden 
ald Hindring, samt Urter og Kaal i Gaardens Kaal Hauge. 

l) Giver os 2de Faar af Gaardens Faare Flok hver af vi nyder dels Lam og 
Afgrøde, som pa Gaardens Jorder og Græs med deres egne skal ved lige 
Holdes, til … Vedligeholdelse. 

m) Om vi flytter i omtalte Kammer da at nyde saa meget Boeskab som 
nødvændig er behøvendes af goed. 

n) Naar en af vi gamle ved Døden afgaar, da ophører det halve af denne 
Contractes Opfyldese, Sæng undtagen. 

Disse her omskrevne Poster forbinder jeg mig og min Kiæreste til i alle deele 
at opfylde, dog saaleedes efter Ønske … Svigger Forældre bliver i Raadighed 
med os og bestyrer alle ting paa beste maade, saa længe de lever. 

Schougaard i Ulfborg d 8 Oct: 1799, Christen Christensen Bro og Christen 
Pedersen Schougaard. 

Til Vitterlighed underskriver og Forseigler Simon [Pedersen] Østergaard og 
Christen Ebbensgaard. 


