








CHRISTEN SØRENSEN SLOT. 

Han er fæster på gården i l74o og i Katholms 
jordebog for 1751 er han stadig fæster. 

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1751 
IFØLGE JORDEBOGEN. 

Matr. Brugere td. Skp fdk alb 
nr. 
1 Peder Hjorth 6 5 1 1 
2 Peder Kong 6 1 1 1 
3 Christen Sørensen Slot 6 5 1 0 
4 Peder Iversen 6 2 2 1 
5 Peder Præst 7 0 0 0 
6 Peder Frandsen 6 1 2 0 
7 Poul Slot 6 4 2 2 
8 Niels Jacobsen 6 3 3 0 
9 Niels Hjulmand 6 4 0 0 

lo Søren Jensen 6 4 2 2 
11 Jørgen Nielsen 6 4 3 2 
12 Søren Skræder 6 4 2 2 
13 Søren Bast 6 2 1 2 
14 Niels Andersen 6 4 1 0 
15 Niels Lund 6 2 1 2 
16 Christen Bloch 6 1 o 2 
17 Christen Molbo 6 5 1 1 











CHRISTEN JENSEN " SLOT " 

Født i Ålsrode 1715 som søn af gårdfæster Jens 
Christensen og hustru Kirsten Sørensdatter. 

1715. 
Dom: XX trinitatis den 3. november døbt Jens 
Christensens drengebarn af Ålsrode med nafn: 

CHRESTEN 
Niels Murmesters kone bar barnet 
Faddere: Niels Skrædar, Rasmus Bast, Thomas Sø-

rensen, Anders Nielsen, Else Rasmus-
datter - item Søren Ingvorsens kone -
alle af Ålsrode. 

1752. 
Trolovet 28. juni med pige Mette Laursdatter. 
1752 
Copuleret 13. oktober i Ålsø kirke med pige Met-
te Laursdatter. 

1782. 
da 

Dom; Feria 11 Fantacost ( 2. pinsedag den 2o. 
maj Chresten Jensen Slot - gårdmand i Ålsrode 
begraven ^ 6o år gi. 



Mon ikke Chresten Jensen, 
som han egentlig hed har fået tilnavnet " Slot 
da han får den gård i fæste, som Chresten Søren 
sen Slot havde. Han har rimeligvis fået tilnav-
net fordi han nu boede på Slottes gård. 
Ingen af hans søskende nævnes ved navnet Slot 
og første gang han selv nævnes med dette til-
navn er da præsten skriver hans 2. barn ind i 
kirkebogen i 1733 så mon ikke han har fået gård 
en i fæste umiddelbart forinden. 
At han selv har brugt navnet Slot sees på de 
underskrifter han underskriver sig med som vid-
ne og vurderingsmand i skifterne efter dadsfald 
blandt de andre fæstere eller deres hustruer. 

Han er blevet udtaget til 
sin funktion som vurderingsmand af godsejeren 
og sammen med godsets foged var han med til at 
vurdere indbo, bygninger og besætning, så mon 
ikke har også har haft beboernes tillid siden 
han optræder som vurderingsmand helt til sin død 
i 1782. 
Hans søn Jens bliver skriver på Katholm godskon 
tor og hans anden søn Søren bliver ansat som la 
kaj hos Feder Rosenørn da denne rejser fra Kat-
holm til København så familien har helt sikkert 
haft godsets bevågenhed. 



METTE LAURSDATTER. 

Hun synes ikke at være født i Ålsø sogn. Hun 
er født ca 1729 og hendes dåb er ikke fundet i 
kirkebogen. 

1732. 
13. oktober i Ålsø kirke copuleret Mette Laurs-
datter og Chresten Jensen Slot. 

1792 
Død i Ålsrode 3o/12 1792 og begravet i Ålsø kir-
ke 6/1 1793 og var da 64 ^ år skriver præsten. 





1753 
Festo Rpiph ( Hellig Tre Kongers, dag den 6. janu 
ar døbt Chresten Jensens barn af Ålsrode 

LAR5 
båren af Anders Sørensens kone ibid. 
Faddere: Peder Frandsen,Peder Sørensen 

Dorthe Jensdatter, Ras* Moe^^ens kone. 

Lars blev aldrig gift, men da 
ha^ dør var han fæster på; sin fødegård, som han 
har fået i 1782 efter faderens død. 

1784 
Dom: XVII ^^ trinitatis den 3. oktober blev Laurs 
Christensen Slot af Ålsrode begravet, som efter 
3o ugers svaghed døde 31 år gi. 



1755 
Dom: Judica den 16. marts døbt Chresten Slottis 
barn af Ålsrode navnet 

SØREN 
båren af Anders Sørensens kone ibid. 
Faddere: Anders Andersen, Søren Jensen, 

Jens Pedersen, Anne Federsdatter. 

Søren rejste som lakaj med gods-
ejeren Peder Rosenørn med til København da denne 
i 1774 rejste fra Katholm. Det sees ikke at han 
er død i Ålsø sogn. Da hans moder dør i 1792 er 
Søren død for han nævnes ikke i skiftet efter 
hende så rimeligvis er han død i København. 



1757. 
Festo trinitatis den 5. juni døbt Chresten Slot-
tes barn af Ålsrode navnet 

ANNE 
båren af Michel Sørensens kone 
Faddere( sammen med en anden dåb ) 

Jens Sørensen, Feder;Rasmussen, Niels 
Hjulmand, Christen Bloch, Anna Laursdat-
ter, Maren Nielsdatter, Jens Lunds kone 
Niels Andersens kone. 

/ 

1757. . 
Den 27. juli jordet Chresten Slottes mindste 
pigebarn af Ålsrode navnet ANNE 

1757 . 
Dom: 8. post trinitatis den 31. juli publ. ab-
solveret Christen Slot og hans kone, hvis mind-
ste barn var bleven hos dem. 

Anne er død fordi hun er ligget 
ihjel mellem forældrene i de snævre sengesteder. 



1738 
Dom: 14. post trinitatis den 27. august døbt 
Christen Slottes barn af Ålsrode navnet 

JENS 
båren af Anne Catrine Pedersdatter ibid. 
Faddere; Søren Skræder, Niels Jacobsen, Anders 

Andersen, 'Michel Sørensens kone 
Boel Pedersdatter. 

1784 
3. april begraven i Ålsø kirke Jens Christensen 
Slot - tjenende på " Katholm " som døde af 
" Sprinkler ) nogle og tyVe år gi. 

Jens var som det siges i skif 
tet efter ham - skriverkarl på Katholm. 
Sprinkler er en tyfuslign. sygdom 



THOMAS CHRISTENSEN SLOT 

Han er født i Ålsrode på det tidspunkt hvor kir-
kebogen mangler 

1784. 
Dom: Palmare ( Palmesøndag den 4. april.lagt 
jord på afgangne Thomas Christensen Slot - en 
broder af foranførte - der døde i Ålsrode af 
" Sprinkler " - 21 år gi. 

Thomas var hjemme på gården 
da han døde. 
Hans broder Søren, der jo opholder sig i Køben-
havn skriver til Niels Sørensen I Ålsrode: 
-at jeg har den lo. april fået den bedrøvelige 
tiende fra hr. Rosenørn på Katholm at tvende mi-
ne brødre navnlig Jens og Tomas vad døden er af-
gangne den 2. april - ach smertelige tiender -
tvende brødre døde på een dag ingen ved hvorled-
es uden det erstod ved en ulykkelig hændelse el-
ler de var døde en naturlig død med blodgang -
gyseligt, når jeg tænker derpå - - -



1763 
Seragesi^ den lo. februar døbt Chresten Slottes 
barn af Åls^ode navnet' 

HANS 
båren af skoleholderens kone ibid 
Faddere: Christen Hansen, ^^chél Sørensen 

Niels Rasmussen, Anne Jensdatter 
Maren Nielsdatter 

. Hans fik gården i Ålsrode 
efter sin moder;1 1793^. 



1767 
Dom: 12 post trinitatis den 6. september døbt 
Ålsø kirke Christen Slottes barn vae navn 

JACOB 
båren af Maren Pedersdatter 
Faddere: Jens Jørgensen, Michel Sørensen 

Anders Hansen> Karen Christensdatter 
Mette Sørensdatter 

1795 
22. april gift i Ålsø kirke med pigen Dorthea 
Marie Jensdatter - Jens Ingva^tsens datter af 
Ålsrode. 

Han fik en selvejergård i 
Homå 18o7 



de 

SKIFTEFORRETNING EFTER GÅRDFÆSTER 
CHRESTEN JENSEN SLOT 

I ÅLSRODE. 
16 

Anno 17B2 den 11. juni, som var 3o. dagen efter 
dødsfaldet indfandt jeg Michael Laurentin - foged 
ved Katholm - mig udi stervboet efter afgangne 
CHRESTEN JENSEN SLOT gårdmand i Ålsrode med 2 
tiltagne vurderingsmænd navnlig Anders Jacobsen 
af Høbjerg og Rasmus Skoleholder i Ålsrode for 
at registrere og vurdere stervboets tilhørende 
til påfølgende skifte og deling imellem enken 
Mette Larsdatter og hendes med den salig mand 
sammenavlede 6 sønner navnlig 

1) Lars Christensen gi. 29 år 
2) Søren Christensen gi. 27 år 
3) Jens Christensen - tjener Katholm -

24 år gi. 
4) Thomas Christensen gi 2o år 
5) Hans Christensen gi.17 år 
6) Jacob Christensen gi.13 år 

om noget fra stervboet gæld måtte fraskydes. 
Ved hvilken forretning var tilstede enken med 
antagen laugværge Niels Pedersen Kong i Ålsrode 
så og sønnerne Lars og Jens Christensen på egne 
vegne samt på dan fraværende søn Søren Christen-
sen, som tjener hans exellence hr. geheimeråd 
confererenceråd Rosennrn i København - hans værge 



efter egen skriftlig forlangende til hans broder 
Jens på Katholm gårdmand Niels Sørensen i Åls-
rode, som og tillige påtog sig at besørge de 
andre umyndige sønners tarv, da den salig mand 
ingen slægt eller venner havde, som kunne på-
tage sig det - og blev da således forretttet som 
følger: 

I den inderste stue 

En bilægger 
1 bord og 2 bænke 
1 hylde 
1 bænk 
1 hængeskab 
1 fyrskab 
1 egeseng med tavlet omhæng 

Der udi 
1 blå og hvid olmerdugs overdyne 
1 hvid bolster underdyne 
1 do 
1 hvergarnspude ^ grøn og hvid 
1 blå og hvid bolsters 
1 par blårgarns lagner 

1 egesengested med blå og hvid 
omhæng 

Der udi 
1 blå OR hvid olmerdugs overdyne 

Rdl. Mrk 
6 o 

Sk 

o 
o 
o 
o 
o 
2 

0 
1 
1 
o 
o 
o 

3 
0 
1 
5 
1 
o 

5 
0 
2 
1 
o 
2 

o 
o 
4 
8 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
2 
o 



1 grå vadmels underdyne 
1 hvid bolsters ditto 
1 hvid pude 
1 olmerdugs pude blå og hvid 
1 ditto 
1 par blårgarns lagner 

1 seng af fyr uden omhæng 
Der udi 

I kælderen 
1 gi. øltønde 
1 salttrug 
1 gi. spinderok 

I den yderste stue 
1 gi. standsengested 

Der udi 
1 olmerdugs overdyne 
1 gi. hvid bolsters underdyne 
1 ditto hovedpude 
1 blå og hvid ditto 
1 apr gi. blårgarns lagner 
1 egekiste 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

2 
2 
1 
Z 
1 
2 

o 
o 
8 

o 
o 
o 

1 olmerdugs overdyne o 1 8 
1 gråstribet vadmels underdyne 0 1 8 
1 blå og hvid bolsters ditto 1 o 0 
1 ditto hovedpude 0 1 8 
1 ditto olmerdugs 0 2 0 
1 par blårgarns lagner 0 2 0 

o 1 8 
o 1 o 
o o o 

o o 4 

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



1 langt fyrbord 
1 krogskab 
3 $tk. stole 
3 hylder 
2 aften tallerkener 
2 ditto 
I krus med tinlåg 
1 ildklemme 
2 stk. uldsakse 

I brøggerset 

0 2 0 
1 0 0 
0 1 8 
0 0 4 
0 2 0 
0 0 4 
0 0 8 
o 0 4 
o 1 0 

1 kedel i grue af kobber 6 0 0 
1 kobberkedel med jerngreb 1 o 0 
1 jerngryde 0 2 0 
1 mæssing dørslag 0 o 8 
1 jernrist og 1 ildfad 0 0 12 
1 gi. kærne 0 0 8 

de 1 håndgryde med 2 gi. stene 0 0 4 
1 bagetrug 0 1 8 
1 støbekar 0 2 0 
1 brøgger ditto 0 1 8 
3 mælkestripper 0 0 12 
1 gi. kar uden bund 0 0 6 
3 ballier 0 1 8 
2 løbe 0 0 8 
3 mesketønder 0 0 12 
1 gi. ring - 8 aflocke og 1 stige 1 0 0 



På loftet 
3 seler 
1 øltønde 
4 seler 
2 dejtrug 
1 kar 
2 hestedækkener 
6 tøjer 
6 leer 
3 tørvespader 
1 grynkube 
1 gi. standtønde 
2 hætter og 2 bråde 

I huggehuset 
4 økser 
1 huggestol 
1 tællestol 
2 stk spigebor 
2 kander 
1 båndkniv 
2 hugge jern 
2 spader 
1 buesav 
1 hammer og tang 
1 lyngjern 

I gården 
1 beslagen vogn med fjæle 
3 træ ditto med behør 

0 0 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 o 1 
0 1 0 
0 0 4 
0 1 2 
2 4 0 
0 2 0 
0 0 4 
0 0 4 
0 1 0 

0 4 0 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 4 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 S 
0 0 S 

9 
g 

o 
o 

o 
o 



1 plov med alt behør 
1 skær og 1 langjern 
1 bagplov 
3 træharver 

I karlekammeret 
1 olmerdugs overdyne 
1 hvid bolsters underdyne 
1 ditto 
2 hovedpuder 
1 apr lagner 

Bæster. 
1 brun hoppe med føl 
1 brun hest 
1 brun ditto 
1 sortblisset 
1 sort hoppe 
1 sortbrun 
1 plag 
1 ditto 

Køer 
1 sorthjelmet ko 
1 hvid ditto 
1 sort ditto 
1 sortgrimet ditto 
1 blakket ditto 
1 sortgrå stud 
1 sorthjelmet 
1 blakket 

2 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

0 o 
2 o 
1 o 
3 o 

4 
3 
2 
3 
1 

o 
o 
o 
o 
8 

16 år 6 0 o 
15 år. 3 0 o 
12 år 8 0 o 
5 år lo 0 o 
5 år 8 0 o 

år lo 0 0 
3 år 9 0 o 
2 år 3 0 0 

12 år 4 0 0 
11 år 4 0 o 
7 år 5 0 o 
5 år 5 0 o 

år 6 0 o 
3 år 5 0 o 
2 år 3 0 0 
2 år 3 0 0 



1 stud og 1 kviekarl 1 år 3 o o 
1 spædkalv 1 3 o 

Får 
1 får med lam 3 o o 
2 vædre o 4 o 

Svin 
1 so 1 o o 
1 galt 1 2 o 
2 grise o 2 o 

og da ingen på tilspørgende af skifteretten vid-
ste noget mere at anmelde stervboet til indtægt 
så bliver stervboets indtægt og formue derved 

Summa 17g 3 14 

Herimod er samme boes skyldige gæld følgende: 
1) Enken angav at være skyldig til 

hendes ældste søn Lars Christen 
sen 3 td. byg som beregnet efter 
årets capiteltakst er 13 mark 6 3 o 

2) Påstår hun som begravelsesomkost 
ninger lige hermed hvad handes 
sal. mands havde bestemt og blev 
anslået til 6 4 o 

3) Extraskat for april, maj og juni 
dette år 1 1 8 

4) Gårdens besætning 7 bæster af 
12 rdl. bliver 84 o o 
1 plov samt 1 harve med behør 6 o o 



5) Gårdens brøstfældighed anslåes at 
kunne beregnes pr, fag af 4 mark 
der ialt for 43 fag udgør 28 o o 

6) Skiftets beskrivning og skriver-
ens sallarium samt stemplet pa-
pir o_ 4 o 

Summa stervboets gæld 137 o 85 

som kan fradrages boets formue. 
Bliver imellem arvingerne at skifte og dele ialt 

33 rdl 3 mrk 6 
sk. 

hvoraf enken tilfalder den halve del 16 4 11 
og hver af af sønnerne 2 4 12 
der udgør de øvrige 16 rdl. 4 mrk og 11 sk. 

Hvad lidet korn og andet fadevarer, som fore-
fandtes kunne neppe ansees at være tilstrække-
lig til det fornødne i husholdningen ligesom ik 
ke heller blev antegnet den sal. mands gangklæd-
er da enken overlod samme til lige deling imellem 
sine børn og ved samme blev Niels Sørensen på-
lagt at være tilstede på den fraværende og de 
umyndiges vegne. 
Enken erklærede iøvrigt, at da hun nu var gammel 
og svagelig agtede hun at overdrage gården til 
sin ældste søn Lars Christensen imod at hun ved 
skriftlig forsikring blev betrygget for sit livs 
ophold af gården og i den henseende var hun for-



sikret at hendes børn ej fordrede noget af denne 
over hvad dette skiftes tilholdende liden arv, 
da hun med al den omhyggelighed, der havde væ-
ret hende mulig har søgt deres opdragelse som hun 
med god samvittighed kunne forsvare. 
Ligesom og at de 3 af hendes børn nemlig Thomas 
Hans og Jacob ved dette skifte forud er blevet 
tillagt hver sin kiste og tvende får som de 3 æld 
ste alt forhen havde stædt - og end mere, at den 
yngste Jacob Christensen endnu skal holdes hjem-
me for at lære sin kristendom og siden holdes 
til konfirmation. 
Herpå erklærede Lars og Jens Christensen, at de 
for deres del aldeles ikke fordrede noget af 
denne dem tilholdende liden arv og ville da i 
lige måde herom udkjende deres broder Søren Chri 
stansens skriftlige tilståelse som de ikke tviv-
ledeom at de ej blev heri uenige da de ej kunne 
være deres moder noksom forbundne for den moder-
lige kærlighed hun bestandig har vist dem og in-
tet var dem kærere end at se hende at leve uden 
nød og trang på sine gamle dage, hvorfor de og 
bade at høje herskabet ved gårdens aftrædelse 
ville få samme således fæsteforhold, at i hvem 
der og blev besidder af den, at hun dog kunne 
være forsikret om sit livs ophold. 
Således blev denne forretning sluttet og tilende 
bragt. 



Datum - ster^b6eE ^ ut supra 

Laurentin 

Mette - M.L.S. Larsdatter 
Som lavværge 

Niels Pedersen Kong 
På Søren Christensens og de umyndiges vegne 

Niels Sørensen 

Få egne vegne: 

Lars Christensen 

Jens Christensen 

Til vitterlighed og som vurderingsmænd: 

Anders Jacobsen 
Rasmus Pedersen 





LAURS CHRISTENSEN SLOT. 

Født i Ålsrode 1753 som søn af gårdfæster Chrst-
en Jensen Slot og Mette Laursdatter. 

Han er vokset op i Ålsrode 
på den gård han nu efter sin faders død overtog 
i fæste cg samtidig giver han sin moder en af-
tægtekontrakt så hun er sikret sin livstid bolig 
og kost. 
Det ser ud til at Lars driver gården med sin mors 
hjælp i køkkenet og sine hjemmeværende brødre i 
hjælp i stald og mark. Han bliver aldrig gift. 

Han bliver som sine 2 
brødre syg af tyfus i marts / april 1784 men 
mens hans 2 brødre Thomas og Jens dør af sygdom-
men overlever Lars i 1. omgang, men rask bliver 
han aldrig og den 3. oktober bliver han begrav-
et på ÅIsø kirkegård 



SKIFTEFORRETNING EFTER GÅRDFÆSTER 
LARS CHRISTENSEN SLOT 

I ÅLSRODE. 

Anno 1784 den 3o. september straks efter at gård 
fæsteren Laurs Christensen Slet i Ålsrode hans 
død var anmeldt indfandt sig på sit høje gods-
skabs vegne skiftebehandleren Christian Peder Loh 
mann på Katholm med tvende tiltagne vitterligheds 
og vurderingsmænd navnlig Anders Hansen Præst og 
Niels Pedersen Kong begge af Ålsrode for at fore-
tage en lovlig registrerings og forsegllingsfor-
retning over den sal. mands efterladte boe og ef-
fekter indtil videre og endelig påfølgende skifte 
på den lovbefalede tid kan blive foretaget mellem 
enken Mette Laursdatter og de andre efterladte ar-
vinger som er: 

A) en broder Søren Christensen Slot 
lakaj hos hans exellence geheime og 
conferenceråd de Rosenørn i København 

B) Hans Christensen Slot - her på stedet 
C) Jacob Christensen Slot - her på sted-

et ibidm 
Nærværende var enken med tiltagne lavværge Rasmus 
Pedersen - skoleholder i Ålsrode samt som formynd 
er for de umyndige og udtagne til synsværge for 
den fraværende arving Niels Sørensen her i Ålsro-
de i hvis overværelse blev foretaget som falger: 



REGISTRERING. 

1 brunmalet kiste blev forseglet 
herudi den til da klæder blev nedlagt i forvar 
ring til 3o. dagen 

1 ditto umalet fyrkiste, hvori blev nedlagt ad-
skilligt den afdøde tilhørende som og blev for 
seglet 

Videre kunne ej forsegles da det tilstedeværende 
ej kunne undværes af de andre 

De tilstedeværende lovede at 
være ansvarlige for det specificerede, samt om 
noget var forglemt da at anføre det til næste s^m 
ling. 

Dette bevidnes herved med hænders 
underskrift 

Datum - stervboet - ut supra 

C.F.Lohmann 
Som laugværge: 

R. Pedersen 
Som formynder: 

Niels Sørensen 
Som overværende: 

Anders Hansen Præst 
Niels Pedersen Kong 



SKIFTEFORRETNING 
EFTER GÅRDFÆSTER LARS CHRISTENSEN SLOT. 

Anno 1784 den 3o. oktober, som var den rette 3o. 
dag efter gårdfæster Laurs Christensen Slot i Åls 
rode ved døden var afgangen indfandt sig på den 
høje skifteforvalters vegne Christian Feder Loh-
mann fra Katholm med tvende tiltagne testicanter 
og vurderingsmænd navnlig Anders Hansen Præst og 
Niels Pedersen Kong af Ålsrode for der at fore-
tage en lovlig registrerings- og vurderingsfor-
retning over den sal. afdødes efterladte bo og ef-
fekter som forhen så snart hans død var blevet an 
meldt var blevet registreret og forseglet til al 
videre og endelig påfølgende lovlig skifte og de-
lingsforretning at forrette og foretage imellem 
den sal. afdødes efterladte arvinger, som vare 
først den afdødes moder Mette Laursdatter 

2) En broder til bemeldte afdøde nem 
lig Søren Christensen Slot - hos 
hans Excellence hr. Geheimeråd de 
Rosenørn i København 

3) En do Hans Christensen Slot 19^ 
år gammel 

4) En do Jacob Christensen Slot 17 
år gammel.Begge her på stedet. 

Nærværende var enken Mette Laursdatter ved sin 
lavværge Rasmus Pedersen - Skoleholder her i Åls 



rode - samt på de tvende umyndige børns vegne var 
tilstade Niels Sørensen her af byen, som tillige 
havde eommission at påagte den fraværende myndige 
arvings ret og efter at samtlige tilstedeværende 
af skifteretten var blevet formanet - een hver 
især - at se på alle ting ved dette skiftes be-
handling gik forsvarligt og yel til bliver denne 
forretning begyndt som følger: 

REGISTRERING QG VURDERING. 

I Den første stue 
1 brunmalet egekiste, som var for^ 

seglet og da alle segl fandtes u-
beskadiget bliver samme igen åb-
net og kisten vurderet for 

Derudi 

Rdl mrk sk. 

tvende hatte 0 3 0 
1 rød og grønstrikket stadstrøje 0 5 0 
1 hvid bomulds trøje 0 2 8 
1 par blå vanter 0 o 12 
1 rød og blåstribet brystdug o 3 0 
1 rød klædes hatteslag 0 1 8 
1 par blå strømper 0 1 0 
1 par hvide ditto o 1 4 
2 gi. hvide vadmelstrø jer o 5 0 
2 par gule skindbukser 1 0 0 
1 par lærreds ditto o 0 14 



1 par hvide vadmels ditto 0 1 0 
1 gul skindtrøje 3 0 0 
1 blå vadmels ditto 1 1 0 
1 grå vadmels kjole 1 1 0 
1 blå kagskjorte 0 0 12 
1 blå og hvidtavlet tørklæde 0 0 14 
1 blå og hvid bomulds do o 1 4 
1 rød ditto 0 1 7 
1 vesthalsbånd 0 0 2 
3 stk. nye blårlærreds skjorter 0 5 0 
5 stk. gi. ditto 0 2 8 
1 par skospænder 0 0 8 
Dernæst blev åbnet 1 gi. 
fyrkiste, som blev vurderet for 

Derudi 
1 par grå strømper 
1 hvidstribet brystdug 
1 hvid vadmels trøje 
1 ske 

1 brunmalet hjørneskab uden lås 
1 stk. fyrbord med egefod 
2 stk. stole 
2 røde stenfade 
1 rødt krus 
1 flaske 
2 tintallerkener 
1 jernrist 

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

0 2 0 
0 3 0 
0 o 12 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 2 
0 0 12 
o 0 2 



1 ditto pande 
1 ildklemme 
1 håndkrus 
2 lerfade 
1 mangefiel med træ 
1 liden glasflaske 
2 trætallerkener 
I det lidet hjørneskab fandtes 
I hammer og 1 tang 

I den inderste stue 
1 egebord på egefod 
1 brunmalet hængeskab med lås og 

hængsel 
1 gi. standskab 
1 egekiste 

Derudi 
2 stk. blårpudehynder ^ ^ 
1 jernbillægger kakkelovn 
1 egesengested med blåtavlet om-

hæng 
Derudi 

1 par grøn og rødstribede olmer-
dugp overdyner 

1 par grå vadmels mage 
1 blå og hvid bolsters dyne 
1 rødstribet olmerdugs do 
1 blåstribet olmerdugs pude 
1 ditto bplsters pude 

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

o 4 o 
0 1 o 
1 2 , o 

o 1 o 
5 o o 

1 
0 
1 
1 
o 
o 

0 
1 
3 
2 
2 
1 

o 
o 
o 
o 
o 
8 



1 rød og gråstribat olmerdugs do o 2 o 
1 rød og blåstribet do o 2 o 
1 par lagner af bolsters lærred o 1 8 

I et opslaget sengested 
1 hvid og brun olmerdugs overdyne 
2 stk. hvide lærreds dyner 
1 blå og hvid bolsters hovedpude 
1 ditto 
1 ditto vuggepude 
1 par blårlærreds lagner 

2 stk. træstole 
3 fyrbøtter 
8 stk. boldgryder 
3 stk. lerpotter 
2 stk. røde lertallerkener 
2 stk. ditto tallerkener 
1 hvid hollands stenfad 
1 liden hvid glasflaske 
1 træposte 
1 jernlysestage 
1 flaske og glas 
1 blå og hvid hollands stenkrus 

med tinlåg o 1 o 
1 jernfyrfad o o 2 
1 stk. egeskrin uden lås o o 6 
2 stk. syle o o 1 

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

0 2 0 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 12 
0 0 2 
0 0 6 



I et lidet kammer 
1 båndblad 
1 øltønde og 1 pltfagt 
1 kobbertragt 
1 hægel 
1 gi. rivejern og 1 uldsaks 
4 stk. gi. løbe 
1 bidsel 

I at andet kammer 
1 gi. saltrug 
1 jerngryde 
1 smørtræ 
1 skab 
2 stk lerflasker 
1 hakkebræt 
1 gi. skrin 

I køkkenet 

0 0 4 
0 0 
o 0 12 
0 0 3 
0 0 1.2 
0 1 8 
0 0 8 

0 0 6 
o 4 0 
0 0 Z 
0 0 4 
o o 4 
o 0 4 
0 o 2 

1 kobberkedel i grue 6 4 0 
1 liden håndkedel med jerngreb 1 2 0 
1 håndkværn 0 2 0 
1 bagetrug 0 1 8 
1 gi. egebing 0 3 8 
1 kærne med bahør 0 o 8 
1 egekasse 1 2 0 
2 ditto 2 -0 0 
1 ballie o o 8 
1 ditto 0 0 4 
3 standtønder o 1 0 



1 gi. strippe o 0 2 
1 gi. ditto o 0 lo 
1 gi. kistelåg 0 0 2 
1 gi. salttrug o 0 lo 
1 bagestol med trug 0 0 3 
3 gi. biklæder 0 0 4 
2 gi. madklæder 0 0 4 
1 sold o 0 2 
3 brøggerstole 0 0 6 
6 sække o 3 0 
1 gi. løbe 0 0 2 

På loftet 
1 loftstige 
2 solde 
3 do 
2 løbe 
1 gi. madkurv 
1 gi. fierling 
1 dejtrug 
1 kiste 
2 østehakker 
1 lysaform af træ 
1 standkasse 
1 gi. standtræ 
1 gi. sædeløbe 
1 grynkube 
4 tørvespader 
1 hørle 

0 0 2 
o 0 12 
0 0 8 
o 1 8 
0 0 3 
o o 4 
o 0 4 
0 o 12 
0 0 8 
0 0 2 
0 o 4 
0 0 2 
0 0 12 
0 0 2 
0 1 0 
0 3 0 



2 ditto o 2 o 
2 rette leer o 1 1 
6 hovedtøjer o 3 o 
1 hakkelseskiste med kniv o 4 o 
4 river . .o .o 12 
2 hudebårer . ^o ,o 12 
1 gi. standtønde , , 
1 gi. ditto kasse ; 
3 fyrfiele 
5 bikuber 
2 fierdinger 

I gården 
1 beslagen vogn med hængefiele 12 o o 
1 tre ditto med hængefiele reb 

og fuld behør 6 o o 
1 ditto 6 o o 
1 ditto ringere 5 o o 
1 plov med fuld behør og seletøj 

til 6 heste samt 1 bagplov 3 o o 
1 ditto bagplov med gi jern o 8 o 
4 harver o 4 o 
1 gi. slæde o 2 o 
2 stk langjern o o 4 
2 økser o 4 o 
1 sav o o 4 
1 båndkniv 
2 river 
1 spigebor med skaft 



4 forke 
1 gravespade 
1 hugjern 
5 grebe af træ 
2 skovle 
1 huggestol 
1 tællebænk 
1 gi. tagstige 
1 egebing 

I herberget 
1 olmerdugs stribet overdyne 
1 hvid bolster underdyne 
1 blåstribet olmerdugs hovedpude 
1 blåstribet bolsters ditto 
1 ditto 
1 par lagner 

1 sortblisset hest 
1 sortbrun do 
1 ditto 
1 brun ditto 
1 sort hoppe 
1 grå ditto 
1 rødblisset hest 
1 sortbrunt føl 

1 sort ko 
1 sortgrimet 
1 M 

Bæster 
a år 
6 år 
7 år 

17 år 
8 år 

19 år 
6 år 

Kreaturer. 
9 år 
7 år 

1 
o 
o 
o 
o 
o 

8 

S 

0 
5 
1 
1 
1 
3 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

14 0 0 
13 0 0 
IZ 0 o 
6 4 0 

11 0 0 
3 0 o 

lo o 0 
4 0 0 

o 
o 



1 blisset 6 år 7 2 0 
1 ditto 5 år 6 o 0 
1 blakhjelmet kvie 3 år 6 0 0 
1 hjelmet stud 2 år 4 2 0 
1 sorthjelmet kviekalv 2 o 0 
1 blakhjelmet ditto 2 5 0 

Får 
11 gi. får 
4 lam 
2 vædre 

11 0 o 
1 2 o 
o 4 0 

Svin 
1 
1 
2 
3 
6 

gi. so 
ditto 

grise 
grise 
unge 

galt 

ditto 

2 
2 
1 
0 
1 

11 
13 

o 
4 
o 
3 
3 

4 
4 

o 
o 
o 
o 
o 

28 o 0 
19 o 0 
2o 0 0 

Hvad kornet i laden angår, da kon-
stateres der at kunne være : 
rug 24 td. a' 1. rdl 1 mrk er 
byg 19 td. a' 1 rdl. 
havre 2o td. a'l rdl. er 
ærter ansat til 5 td. a^ 14 mrk 
1 sk. 
hveden ansat for lo td. a' 9 mrk 
og da ingen efter skifterettens påråb vidste mere 
enten af levende eller dødt at anføre stervboet 
til indtægt sa blev sammes indtægt anført med 
den summa 31o rdl 1 mrk 9sk 

o 
o 



Dette skifte henhviler under opsættelse indtil 
3 ^^ ugersdagen dette år, som indfalder den 2o. 
november d.å., da samtlige pågående til denne 
dag bliver pålagt at opdage alt, hvad enten til 
indtægt eller udgift kan blive at anføre. 
At således, som foranført findes passeret bevid-
ner vi hermed med vore hænders underskrift. 

Datum - stervboet - ut supra 
C.P. Lohmann 

Enken med lavværge; 
Mette Laursdatter 

R. Pedersen 
Som formynder; 

Niels Sørensen 
gom vidner og vurderingsmænd 

Anders Hansen Præst 
Niels Pedersen Kong. 



ENDELIG SKIFTE EFTER 
LAURS CHRISTENSEN SLOT I ÅLSRODE. 

Anno 1784 den 16. december blev dette skifte igen 
foretaget i overværelse af de ved forrige samling 
benævnte personer og blev foretaget som følger: 

Og da arvingerne - de myn-
dige med deres afkald - og de umyndige arvinger 
ligeledes med deres formynders samtygge og af-
kald havde betrygget skifteholderen for alt i sin 
tid påkommende DISFYAR så tog skifteholderen ej 
i betænkning efter samtliges anmodning at slutte 
dette skifte og ikke videre at foretage sig enten 
med indtægten eller udgiften da det klart sees 
at indtægten ej nær kunne balancere med udgiften 
og følgelig ej noget kunne blive at dele og da 
enken med laugværge havde forsikret at holde den 
høje skifteforvalter anger ag kravsløs for alle 
påkommende fordringer såvel som og at betale 
dette skiftes bekostning så bliver dette skifte 
siden intet videre fandtes fornødent at erindre 
hvad samtlige tilstedeværende samtygger og efter 
deres begæring sluttet og tilendebragt, som her-
ved med hænders underskrift stadfæstes. 

Datum - stervboet - ut supra 
C.P.Lohmann 











KATHOLM GODS I ÅLSRODE 
EFTER MATRIKEL 1788. 

Matr. nr. Brugere 
Søren Thomassen 

Peder Lund 
Chresten Slottes enke 
Søren Hjorth 
Jens Ingvorsen 
Jens Frandsen 
Jacob Poulsen 
Rasmus Pedersen Præst 
Søren Iversen 
Jens Sørensen 
Peder Skriver 
Anders Bend 
Niels Sørensen 
Ole Ladekarl 
Niels Kong 
Anders Hansen Præst 
Jacob Bruus 

Husmænd med jord 
Jens Jørgensen Smed 
Rasmus Skoleholder 
Hans Nielsen 

td skp fdk alb 
6 3 3 

o 
o 

3 
2 

3 
o 

1 
2 





HOVERIET. 

Man havde i flere år fra officiel side været 
klar over at hvis man ville bedre bondens ar-
bejdsforhold Måtte han aflastes i det hoveri 
han som fæstegårdmand måtte yde til herregård-
ene. Omfanget af hoveriet var bestemt af gods-
ejerne og var i vid udstrækning ubestemt og føl 
tes derfor utåleligt for bønderne. 
Ved en forordning af 2o/2 1771 bestemtes at al 
hoveri skulle være bestemt og det blev fastlagt 
til 8 spanddage og 16 gangdage årlig af hver 
td. hartkorn. Det var Struense der stod bag og 
den blev vedtaget under store protester fra 
godsejerne så da Struense i 1772 faldt fra sin 
høje post blev bestemmelsen ophævet og erstat-
tet af en forordning af 12/8 1773 der fastslog 
at hoveriet skulle omfatte de forskellige ar-
bejder der svarede til hver provins og egnens 
gamle brug og derfor skete der ikke noget før 
2o år senere da tiden igen var moden til refor-
mer i form af en forordning af 27/3 1792 om 
fast hoveri. Mette Laursdatter nåede lige at se 
den i brug den sidste sommer hun levede. 



FORTEGNELSE. 
OVER DET HOVERI SOM GÅRDMAND METTE LAURS-
DATTER I ÅLSRODE IFØLGE HOVERIFORENINGEN 
AF 27. MARTS 1792 ER PLIGTIG ÅRLIGT AT 
FORRETTE TIL KATHOLM HOVEDGÅRD NEMLIG: 

Pleje 
og 

harvedage 

sppRdfgang 
dage dage 

dag 1) Jordenes pløjning a 
6 skp. land 

2) Sædens lægning i jorden 
3) Harvning med 2 harver 
4) Gødningens udførsel 
5) Høets høstning 
6) Kornets høstning 
7) a) Tærskning 

b) Rensning 
8) Korn og fødevares transport 

a) Kornvarer 
b) Fødevarer do 

9) Sædekornets hentning 
10) Hø og halms udflytning og 

henførsel 
11) At rengøre samt jævne ager 

og eng 
12) Rør og blårtag samt siv at, 

skære og henføre 

15 

12 
6 

16 
2 
1 

1 . 

12 
24 
22 
72 
2o 



13) Skovning til gård og gods 
14) Stænger og gjerdsel at hugge 

og henføre 
15) Hegns istandsættelse 
16) Vandstædernes rensning 
17) Tørvs hentning og henlægning 
18) Is til iskjælderen 
19) Til hovedgårdens reparation 
20) Veje og broars reparation 
31) Klapjagt 
22) Får at-vådske og klippe 
23) Til humleavlingen 
24) Flytning for gårdens sælger, 

ejer eller forpagter 

11 

3 
1 
2 

6 

1 
lo 

1 

14 

3 
9 
2 
6 

1 

15 
1 
2 
1 
1 

Tilsammen 



SKIFTE OG DELINGSFORRETNING EFTER 
AFDØDE ENKE OG GÅRDKONE METTE LAURS-
DATTER I ÅLSRODE. 

År 1793 den 7. marts, som var 3o ^^ dagen efter 
afdøde enke og gårdkone Mette Laursdatter i Åls 
rode indfandt skifteretten fra Katholm sig ved 
Marberg fra bemeldte " Katholm " udi stervboet 
efter bemeldte afdøde enke i Ålsrode i overvæ-

de 
relse af 2 vurderings og vitterlighedsvidner 
- skoleholderen Rasmus Pedersen - her i byen og 
gårdmand Niels Sørensen i Ålsrode for at regi-
strere boets tilhørende til påfølgende skifte 
og deling imellem den afdødes efterladte 2 ^^ 
sønner som vare: 

1) en søn Hans Christensen 29 år 
2) en ditto Jacob Christensen 26 år 

begge sammen her i stervboet, som tilkendegav at 
de begge var myndige og ingen flere arvinger var 
her i stervboet så forlanger og påstod de begge 
at de heri stervboet ingen skifte eller delings 
forretning ville have holdt og ikke heller nog 
et udi stervboet tilhørende krævede thi hvad 
stervboet til sin tid måtte blive skyldig til 
godsejeren for mangler på gården og besætnings 
brøstfældighed med videre efter holdte synsfor-
forretning og taxationsforretning udviser ville 
disse så begge udbetale til godsejeren uden nog-



Ved forordning af 8. juni 1787 
bestemtes at der ved herredernes ret udmeldtes 
uvildige synsmænd til vurdering af gårdenes brøst 
fæld og besætninger af bæster samt det inventar 
af plove og harver som tilhørte godsejeren samt 
det fornødne korn såvel til føde som sædekorn. 
Tidligere havde godsejeren udmeldt disse vurde-
ringsmænd så den nye forordning imødekom fæster-
nes ret til en uvildig vurdering. 



UDMELDELSE AF SYNSMÆND. 

Christen Fellumb - k^l. m^j. byfoged i Ebeltoft 
og herredsfoged til Sønder Mols Herreder og En-
gelbreth Hesselberg - byskriver og ppstn^ster i 
bemeldte by samt herredsskriver til førnævnte 
herreder gør vitterligt: 
At år 1793 den 11 marts blev Sønder Mols Herreds 
ret sat på Ebeltoft bys rådhus og betjent ved be 
hørig antal stokkemænd. 
Forvalter Warberg på Katholm lod ved skrivelse 
til retten af dags dato.begære uvildige mænd ud-
meldt til syns og taxationsforretnings holdelse 
udi og over afdøde gårdmandsenke Mette Larsdat-
ter Slots fradøde fæstegård i Ålsrode by Katholm 
gods med tilføjende at den af afdødes eneste ved 
kommende som arving nemlig tvende myndige sønner 
vare til underrettelses påhør indkaldte. 
Af bemeldte mødte den ældste søn Hans Christen-. 
sen, som vedtog på egne og sin broder Jacob Chris 
tensens vegne sagen lovlig startet. 
Thi udmeldte retten selvejer John Frederichen i 
Albøge og John Larsen i Søby at foretage og lov-
ligen fuldføre den ønskede synsforretning over 
indbemeldte fæstegårds bygninger, besætning og 
inventarium så synsmændene næste tingdag efter 
deres holdelse her i retten fremfører og afhjelm 
er deres forretning. 





SYNSFORRETNINGEN. 

Mandagen den 18. marts 1793 blev Sønder Mols Her-
reds ret sat i Ebeltoft rådhus og betjent ved den 
constituerede dommer og skriver nemlig Leemejer 
fra Rugård i den anordnede retsbetjents lovlige 
forfald og ved fremværelse af den allernådigste 
befalede commission. 
Synsmændene John Larsen af Søby ag John Frederich 
en af Albøge mødte efter rettens udmeldelse og 
foretagne deres den 15. dennes holdte syns og tax 
ationsforretning for gårdmand Hans Christensen i 
Ålsrode således lydender 
År 1793 den 15. marts vare vi tvende underskrevne 
mænd John Frederichen - gårdmand i Albøge og John 
Larsen gårdmand i Søby ifølge rettens udmeldelse 
af 11. marts mødt i gården i Ålsrode by Katholm 
gods, som forhen har været beboet af enken og 
gårdkonen og nu afdøde Mette Larsdatter Slot for 
at besigtige og taxere bemeldte gårds bygninger, 
besætning og inventarium med mere således som det 
nu ved bemeldte afdøde fæsters dødsfald og fra-
trædelse måtte befindes 
- men da bemeldte afdøde enke og fæster har haft 
denne gård i fæste længe farend forordningen af 
8. juni 1787, hvorom til bevis arvingerne fore-
viste den afdødes fæstebrev, som var af dato 1. 
oktober 1784 - altså var ingen synsforretning her 



0 3 0 
0 1 0 
o 0 8 
1 0 0 

med over denne gård ved denne forretning at frem 
lægge til eftersyn eller efterretning for denne. 

Vi foretog da følgende be 
sigtigelse over gårdens huse og bygninger, som vi 
befandt således; 

1) STUEHUSET - som består af 13. fag bygget af 
ege og fyrretømmer og med stråtag og af lerkli 
mede vægge mangler følgende: 

Nordre side på udhuset 
2 stk. egestolper a' 1 mrk 8 sk er 
1 sylstok 
1 fyrbræt til vindskær 
1 tylt fyrskrålægter 

Til en tømmermand 
for datta arbejde at forrette og i 
standsætte - een dag 
til en håndlanger ved samme arbej-
de og i samme tid 
6 traver langhalm a' trave 3 mrk 
8 skilling 

Til en tækkemand for dette 
tag at oplægge og det gam-
le at reparere a' 2 dage a' 
dag 1 mrk. 8 sk. 
Til 2 håndlangere ved samme 
arbejde a^ dag 1 mrk til hver 

8 

loo stk tækkekjepper 



Søndre side øster ende 
over porren. 

6 traver tag a' trave 3 mrk 8 sk 3 3 o 
Til en tækkemand for dette 
tag at omlægge og det gamle 
at bruge og reparere i 2 dage 
pr. dag 24 sk. o 3 o 
2 håndlangere ved dette ar-
bejde i samme tid a' dag 1 
mrk. til hver o 4 o 

loo stk. tækkekjepper o 1 o 
Den vestre ende 

1 hanebjælke af fyr o o 12 
1 sylstolpe af eg o 1 o 

Til en tømmermand for dette 
arbejde at indsætte ^ dag o o 12 

% trave nyt tag at reparere det 
gamle med og oplægge af tækkemand-
en for den forhen anførte betaling 
2 traver tag a' 3 mrk 8 sk. 1 1 o 

Østr^ side søndre ende 
2 tylter fyrskrålægter a' 1 mrk 2 o 
2 stk fyrspældtræ o 3 
1 fyrbrædt til et vindskær o 3 
1 egestolpe o 1 
1 ditto sylstykke o 1 

o 
o 
o 
o 
o 



Nordre ende 
1 stk. fyrtræ til rem 8 alen lang 
2 stk egesyldstykker a^ 1 mrk 
4 traver tag a^ 3 mrk 8 sk." 

Til en håndlanger og en tøm-
mermand for dette arbejde at 
forrette og istandsætte i 2 
dage 
til en tækkemand og 2 hånd-
langere for dette tâ ; at op 
lægge mod det gamle og repa 
rere i 2 dage 

loo tækkekjepper 
Til alle væggene på dette 
hus vil medgå 

1 læs stavBe og vidjekjepper 
For væggene at stavre^ vidre 
og opkline ved 2 folk i een 
dag 
Til alle væggene som skal op 
klines og istandsættes på 
dette hus vil medgå ' 

1 læs stavre og vidjekjepper 
til 2 folk for væggene at 
stavre, vidre og opkline a' 
1 dag af 1 mrk til hver 

o 
o 
2 

1 
o 

3 o 
2 o 
2 o 

5 o 

1 o 
1 o 

3 o 

2 o 

3 o 

2 o 



De 2 skorstene mangler 
2 skp. kalk tilopprkning a' 12 sk o 1 8 

Til en murmester og en hånd 
langer for dette-arbejde at 
istandsætte a" 1 dag o 2 o 

Videre eller flere mangler fandtes ikke på dette 
hus, da døre, vinduer loft og ildsteder ved bage 
ovnen befandtes i god stand og uden mangler 
2) DET VESTRE HUS - består af 14 fag og bygget af 

ege og fyrtømmer med stråtag og lerklinede væg 
ge mangler følgende 

Vestre side nordre ende 
4 stk egesyldstykker a' 1 mrk^ o 4 ; o 

3) DET SØNDRE HUS - som er lade består af 13 fag 
bygget af ege og fyrtømmer'med stråtag og ler-
klinede vægge mangler føl^^nde 

Nordre ^ide vestre ende ' 
1 tylt fyrskrålægter 1 o o 
1 trave tag o 3 8 

Søndre side vestre ende 
1 egesyldstykke 9 alen lang o 3 o 
2 stk. ditto a' 3 alen - o 2 o 

Østre ende 
2 egestykker a' 1 mrk ' o 2 o 
1 fyrspandtræ o 1 8 
1 portskillerummet mangler 1 ege-

syldstykke o 1 o 



3 egeopstandere o 3 o 
1 ege dørholttræ o 3 o 

Til en tømmermand og en hånd 
langer for dette arbejde at 
forrette og istandsætte i 2 
dage o 5 o 
til en tækkemand for taget 
at oplægge og 2 håndlangere 
1 een dag o 1 12 
Til alle væggenes opklining 
på dette hus i 2 dage ved 2 
folk o 4 o 

4) DET ØSTRE HUS som består af fag og bygget 
af ege og fyrtømmer med stråtag og lerklinede 
vægge mangler følgende 

Vestre side 
1 tyld fyrskrålægter 1 o o 
4 traver tag 2 2 o 

østre side 
1 tyld fyrskrålægter 1 o o 
1 fyrsprandtræ o 1 4 

Til en tømmermand og en hånd 
langer for dette tag at op-
lægge og det gamle at repa 
rere i 2 dage o 2 8 
Til en tækkemand og 2 hånd-
langere for dette arbejde 1 
2 dage 1 1 o' 



5o tækkekjepper o o 12 
2 læs stavre og vidjekjepper 1 1 2 

Til alle huses mønning 
behøves 

3 læs mønnetørv at grave og hente o 1 2 
For samme at optrække og 
oplægge ved 2 folk i % 
dag o 1 o 

Videre mangler fandtes ikke på bygningerne thi dø 
rene og porten fandtes alle i god stand og uden 
mangler 

Besætning og gårdsred-
skaber af bæster, vogne 
plove og harver fandtes 
således 

Bæsterne 
1 sort hoppe 16 år 
1 ditto 9 år 
1 ditto brun 9 år 
1 blakket blegsort 

hingst 16 år 
1 sortbrun ditto 14 år 
1 sort ditto 7 år 
1 blakket ditto 5 
1 sort hoppe 2 
1 ditto 2 
1 brun ditto 2 
1 grå hingstføl 1 

6 0 o 
12 0 o 
lo 0 o 

år 
år 
år 
år 
år 

8 0 0 
lo 0 o 
13 0 o 
14 0 o 
6 0 o 
4 0 0 
5 0 0 
6 4 0 



Vognene 
1 jernbeslagen vogn med restehænger, 

agestol, høsttræer,lægtetræer samt 
forreb, bagreb, og krogreb 18 o o 

3 træubeslagne vogne med hænger og 
sidefiele og bund samt 2 par lej-
eraksler, forreb, bagreb, og krog 
reb til 2 vogne 21 o o 

Harverne 
3 sæt træharver med trætænder 1 o o 

Flovene 
1 fuld og 1 halv plov med alt sit til 

behør af aksler, hjul langjern og 
skær samt træktøj til 6 bælter 4 o o 

1 bagplov med langjern 1 o o 

Tilsammen _l4o_rdl_l_m^k^ 

Som er den fundne besætnings vurderingssum. 
Forestående anførte og forefundne besætning af bæ 
ster,vogne,plove og harver er uden mangler og an 
sees at være i god stand og tilstrækkelig til 
gårdens drift og hoveriets bestridelse. 

Sæde og Fødekorn 
Af samme skal intet mangle her ved gården da den 
myndige arving og søn Hans Christensen anmeldte 
og tilkjendegav for os at hvad sæde og fødekorn 
som dette år udfordres til gårdstedets sæd og fol 



kenes føde var her i gårdstedet og af ham skulle 
forskaffes og leveres til den tid samme behøves 
og udfordres uden nogen udgift for godsejeren, 
hvorfor der i sagen ikke heller var noget så-
dant af os at blive antaget og taxeret stervboet 
til udgift* 
Altså bliver den fulde brøstfalds taxerede sum 
for husenes bygningsmanglar som anført den sum 

lait—38_rdl_5_mrk_lo_sk^_ 

Ved denne forretning var til 
stede den afdøde enkes tvende myndige sønner Hans 
og Jacob Christensen som begge samstemmig erklæ-
rede og sagde at de var fornøjede med denne tax-
ationsforretning og fandt ikke noget imod samme 
at erindre og den gerne for deres part til næste 
tingdag bliver afhjelmet. 
På godsejeren kammerherre Rosenørns vegne var og 
ved denne forretning tilstede Warberg fra Katholm 
som erklærede det samme - thi blev da denne for-
retning sluttet og tilendebragt. 
At denne syns eg taxationsforretning er gjort ef-
ter vor samvittihed og bedste overbevisning det 
vil vi til næste tingdag bekræfte med vor eed. 

Datum - Ålsrode - 15. marts 1793 
John Larsen John Frederichen 

Som overværende på godsejerens vegne erklærer med 
samme at være fornøjet 

Warberg 



en videre skiftebehandling og kendelse eller dom 
og hvorom disse med videre vil erklære sig når 
synsforretningen er holdt. 
Og da ingen videre gæld til nogen anden hviler på 
stervboet så håber og anmoder de begge at skifte-
retten herved bifalder og opfylder deres begæring 
da de begge forbinder sig til at holde alt heraf 
flydende krav og svarer og tilholder at holde 
skifteretten og alle vedkommende kravs og anger-
løse. 
På grund af ovenstående begges arvingers begæring 
og påstand da disse vare myndige som bevist og 
rigtig at være udsatte skifteretten for det første 
dette skiftes videre fremme og af de grunde ind-
til den befalede syns og taxationsforretning, her 
ved bliver over gårdens bygninger, besætning og 
videre erholdt heri stervboet, som ske med det al 
lerførste, da synsmændene førstkommende mandag d. 
11. marts her i retten bliver udmeldte, som be-
meldte tvende arvinger bekendtgjorte som til den 
ende inden ved herredsretten førstkommende man-
dag. 
Thi være dette skifte således til den tid udsat. 

Gården i Ålsrode den 7. marts 1793 
Harberg 

Som overværende arvinger ved dette skifte under-
skriver 

Hans Christensen Jacob Christensen 







.SKIFTEAFSLUTNING. 

År 1793 den 25. marts blev efter vedtaget med ar-
vingerne dette skifte efter afdøde gårdkone Mette 
Larsdatter af Ålsrode igen foretaget i stervboet 
i Ålsrode af Marberg på Ratholm i overværelse af 
de 2 vitterlighedsvidner Christen Rasmussen og 
Christen begge på Katholm. 
Godsejeren lod fremlægge den over gård og besæt-
ning holdte og afhjelmede synsforretning som bliv 
er skifteholderen at f&lge og vedlægge og denne 
forretning at tilføre om forlangende. 
Efter denne forretning bliver stervboet godsejer-
en skyldig for bygningernes brøstfældighed den 
sum penge 38 rdl. 5 mark og lo sk. foruden til 
dette afstammede kongelige skifte, som til sin tid 
skal blive opgjort hvormeget er, men da denne for 
dring endnu af herredsfogeden ej er påkjendt gods 
ejeren til udlæg i stervboet så ville skifteret-
ten for det første forespørge sig hos de 2 myndige 
arvinger Hans og Jacob Christensen - sønner - som 
begge her ved skiftet var tilstede - om de ville 
istandsætte gårdens bygninger eller betale samme 
til godsejeren med penge efter taxationsforretning 
ens indhold som da bliver 38 rdl. 5 mark og lo sk 
tilligemed alt øvrigt skyldig værende restance 
til godsejeren udgjort samme af herredsfogeden 
først skal og erklæres som tilhørende være og fore 



spurgt først at spare sammes rejse og unadighed 
samt bekræftning for godsejeren som i modsat fald 
igen skal kræve. 
Begge bemeldte tilstedeværende myndige arvinger 
Hans og Jacob Christensen eenstemmig igantog og 
vedgik, hvad de førhen under denne forretning hol 
dt 7. marts.heri stervboet havde sagt med tillæg 
af videre erklæring at de ikke kunne eller ville 
istandsætte bygningsmanglerne på husene, men der-
imod gerne ville betale samme til godsejeren ef-
ter forretning holdt 7. marts her i stervboet med 
de ansatte penge 38. rdll. 5 mark og lo sk. til-
ligemed den øvrige restance deres moder var 
skyldig herskabet uden nogen forudgående kendelse 
eller dom derom af herredsfogeden at afsige, men 
på sådan måde som anført er og efter taxations-
forretningens indhold vil aflevere gård og besæt 
ning til godsejeren om Herren samme derimod vil 
være fornøjet, hvorfor disse beder og og håber og 
påstår at ingen videre skifte og delingsforretning 
efter deres afdøde moder må blive foretaget eller 
holdt, men at denne forretning ma blive ophævet og 
sluttet og tilendebragt da disse som myndige og 
eneste arvinger efter deres afdøde moder vil anta 
ge til egen rådighed det boets indbo og videre til 
harende hun havde efterladt sig for samme selv at 
bortsælge til gældens afbetaling da dog intet for 



dem kan blive og være og ingen videre gæld end 
til godsejerens haftning på stervboet for hvilk 
et alt såsom og alt heraf flydende krav og i 
navnlig måde pådragende vil begge indestå for at 
holde skifteretten og alle vedkommende kravs og 
angerløse 
Ifølge forstående arvingers gjorte erklæring og 
påstand som skifteretten f^ndt ret og billigt at 
være da begge vare fuldmyndige og eneste arving 
er blev denne begyndte skifteforretning og hævet 
sluttet og tilendebragt under forbehold deraf at 
Herreds høje ret med pålæg at skifteretten til 
begge arvinger at holde skifteretten og alle ved 
kommende forhold heraf flydende krav, ansvar og 
tiltale kravs og angerløse, da disse nu derved 
bespares for al videre skifteomkostning og ud-
gift. 

Gården i Ålsrode den 25. marts 
1793 

Warberg. 





FÆSTEBREV. 

Mathias Peter Otto Rosenørn - ejer af 
Katholm - kgl. maj. kammerherre 

Gjør hermed vitterligt for alle: 
At jeg haver til Hans Christensen Slot bondefæst-
et på hans levetid en mig tilhørende gård nr. 3 
i Ålsrode by på Katholm gods, som forhen havde 
været beboet af afdøde Mette Larsdatter - hvilken 
gård med rette påstående bygninger, vedhørende be 
sætning og inventar af levende og dødt, samt til 
liggende af ager og eng, der står for hartkorn 
6 td. 3 skp. 3 fdk. 1% alb Hans Christensen Slot 
nu har modtaget i fæste i overenstemmelse med ved 
hæftede syns og taxationsforretning og afleverings 
forretning og samme hans livstid i fæste må be-
holde på følgende vilkår: 

1. 

Holder gårdens bygninger, besætning og inventar 
af levende og dødt som fæsteren er blevet leveret 
al sin tid i god stand og samme igen ved fratræd 
alse afleverer i den stand han har modtaget det 
ifølge vedhæftede syns og taxations og afleve-
ringsforretning udvisende og imod at erstatte sam 
me mangler med penge ifølge mangellydende. 

2. 
At han årlig gør hoveri af spand og gangdages ar-
bejde til Ratholm gods lignende de øvrige Katholms 



hoverigørende bønder ifølge den for Katholm opret 
tede og approberede hoveriforening. 

3. 
Betaler årlig og til rette forfaldstider alle kgl 
skatter og påbud og extraordinære af gårdens 
hartkorn, familie og folk, som nu er eller frem-
over efter påbydende ændring bliver påbudne uden 
nogen restance. 

4. 
Betaler og leverer årlig udi landgilde Z td. ^ skp 
rug, 2 td. % skp byg, 2 td. 2 skp. havre - 1 gås 
og 3o æg og i penge 1 Rdl. 3 mark, som han leve-
rer på Katholm gods uden nogen restance og af for 
svarlig god stand og mål. 

5. 
Være godsejerens ordre altid hørrig og lydig og 
retter og forholder sig ipvriRt efter loven og d& 
kongelige befalinger. I mangel af dette eller nog 
et af sammes opfyldelse og efterlevelse skal han 
have bemeldte fæstegård og fæstebrev forbrudt ef-
ter lovlig omgang. 
Til bekræftelse under min hånd og segl 

Katholm den 2o. novambar 1793 
Rosenøtn. 





I 1813 bliver fæstebrevet forsynet med en anmærk-
ning 

På grund af forordning af 5. 
juni 1813 og overenstemmende med den sammes med-
hæftede forordning omskrives de i dette fæstebrev 
betegnede landgildepenge - 1 Rdl. 3 mrk - hermed 
til rigsbankdaler - 1 rbd. 3 mrk * skriver een 
rigsbankdaler og 3 rigsbankdaler sølvs værdi. 

Katholm og Ålsrode 2. juli 1813 

På godsejerens vegne 
Ingerslev 

Hans Slot. 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS 
I ÅLSRCDE ÅR I800 

Matr. nr, 3. 
Gårdfæster: Hans Christensen Slot. 

a) Et hus norden i gården - vender i vester og 0-
3ter. .. 
14 fag - 41 1/4 alen langt 9 alen dyb 3 3/4 a-
len stolpehøj. 
bygget af ege under og fyr overtømmer med strå 
tag og klinede vægge 
Indrettet tilr 
Stue - værelser - køkken og bryggers samt ind-
kørselsport - loft over 6 fag - 2 skorstene. 
1 jernkakkelovn og 1 kobberkedel i grue, der 
er udenfor taxationen. 
Disse 14 fag hus taxeres a' faget for 17 rdl. 
Er udført med 2.4o_rd^^_ 

b) Et hus sønder i gården - vender i øster og ve-
ster 
13 fag - 41 3/4 alen langt, 9% alen dyb, 3^ 
alen høje stolper 
bygget af egeunder og fyrovertømmer med strå-
tag og klinede vægge 
Indrettet til: 
lo og lade samt indkørselsport. 
Taxeres a' faget for 14 rdl er I8o_rdl 



c) Et hus vesten i gården - vender i sander og 
nord 
14 fag - 44 1/4 alen langt 7 3/4 alen dyb og 

alen høje stolper 
bygget af samme materialer som længen litr. b 
Indrettet til; 
Stald, kohus, hakkelseshus, karlekammer og fåre 
hus 
Taxeres a' faget for 13 Rdl er --l8o_Rdl__ 

d) Et hus østen i gården vender i sønder og nord 
3 fag - lo alen langt, 8 alen dyb, 3^ alen 
høje stolper 
bygget som længen litr. b og c af samme mate 
rialer 
Indrettet til: 
lade og lo 
taxeres a' faget for 13 rdl. er 7o Rdl 



HANS CHRISTENSEN SLOT, 

Født i Ålsrode 1763 som søn af gårdfæster Chrest-
en Jensen Slot og hustru Mette Larsdatter 

1765 
Domi Seragesima den lo. februar døbt Chresten 
Slottes barn af Ålsrode med navn 

HANS 
båren af skoleho^derens kone ibidm* 
Faddere; Christen Hansen, Michel Sørensen, Niels 

Rasmussen, Anne Jensdatter, Maren Niels-
datter. 

1781 
Dom: Quasimodo geneti den 22. april konfirmeret i 
Ålsø kirke Hans Christensen - Christen Slottes søn 
af Ålsrode født ibid - 16 år 

1793 
11. april blev ungkarl og gårdfæster Hans Christen 
sen Slot og pigen Birthe Marie Andersdatter - An-
ders Jacobsens datter af Høbjerg trolovede 

Forlovere: Rasmus Pedersen af Ålsrode 
Anders Jacobsen af Høbjerg 

viet 3. maj i Ålsø kirke. 
1829 
Død i Ålsrode 21. december 1829 



BIRTHE MARIE ANDERSDATTER. 

Født i Høbjerg 177% som datter af gårdfæster An-
ders Jacobsen og hustru Kirsten Sørensdatter. 
1774 
Dom: Exands den 13. maj blev Anders Jacobsen og 
Kirsten Sørensdatter deres pigebarn af Høbjerg 
døbt i Ålse kirke og fik i dåben sit navn 

BIRTHE MARIE 
Faddere: Anne Sofie Mariager, Anna Hansdatter 

begge af Præstegården 
Niels Murmand, Niels Tækker, Niels Sø-
rensen 

1791 
Konfirmeret i Hoed kirke 1. maj Birthe Marie An 
dersdatter - Anders Jacobsens datter af Høbjerg 
17 år født ibid. 

1793. 
3. maj copuleret ungkarl og gårdfæster Hans Chri 
stensen Slot og pigen Birthe Marir Andersdatter 
af Høbjerg 

1851 
Død i Ålsrode 18. november 









CHRESTEN HANSEN SLOT. 

Født i Ålsrode 1794 
1794 
13. søndag efter trinitatis den 14. september blev 
i Ålsø kirke døbt gårdmand Hans Christensen Slot 
og hustru Birthe Marie Andersdatter af Ålsrode 
deres drengebarn født den 8. næstforan og kaldet 

CHRESTEN 
båren af pigen Anna Andersdatter fra Høgholm, 
Faddere: Jacob Slot og Hans Nielsen af Ålsrode 

Jacob Andersen af Høbjerg 
Niels Christensen af Ålsø 

1811. 
1. søndag efter påske den 21. april confirmeret 
i Hoed kirke Chresten Hansen - gårdmand Hans Slot 
es søn af Ålsrode født ibid 16% år. 

1811 - 1816 
Død inden 1816 i Ålsrode 



KEITE HANSDATTER SLOT 

Født i Ålsrode 1797 
1797 
1. søndag i Fasten den 2. april blev gårdmand 
Hans Christensen Slot og hustru Birthe Marie An-
dersdatter af Ålsrode deres pigebarn som var født 
den 22. marts og den 26. ditto hjemmedøbt med 
navn 

METTE 
frembåren til sin dåbs stadfæstelse i Ålsp kirke 
af Jacob Slottes hustru i Ålsrode. 
Faddere: Niels Sørensen og Jens Frandsen ibid 

Jacob Andersen af Høbjerg 
Anna Andersdatter af Katholm 

1813 
1. søndag efter påske den 25. april confirmeret 
i Hoed kirke Mette Hansdatter - gårdmand Hans Slot 
tes datter af Ålsrode født ibid 16 år 

1818 
17. november begravet i Ålsø kirke. 







ANDERS HANSEN SLOT 

Født i Ålsrode år I800 
I800 
15. søndag efter trinitatis havde gårdmand Hans 
Slot og hustru Birthe Marie Andersdatter en søn 
til dåb i Ålsø kirke født den 11. september og 
kaldet 

ANDERS 
og båret af Niels Nøllers hustru i Høbjerg 
Faddere: Jens Tækker af Revn 

Jacpt^Slot, Niels Sørensen og Hans Skov-
foged af Ålsrode 

1831 
Trolovet den 5. februar med Edel Joensdatter af 
Høbjerg - r 

Forlovere: Gårdfæster Mikkel Andersen af Hø-
bjerg 
Søren Pedersen af Ålsø 

Viet 12/3 1831 i Ålsø kirk^l 
Edel Joensdatter var født på Ram 

skovgård i Høbjerg 28/11 1811 som datter af Joen 
Rasmussen og hustru Anne Marie Jensdatter. 
Anders Hansen Slot blev gårdfæster på Ramskov og 
her er han død 
l84o 
Død 4/9 184o - gårdfæster på Ramskov 4o år gi. 





JENS HANSEN SLOT. 

Født i Ålsrode 18o9. 
18o9 
lo. søndag efter trinitatis den 3o juli havde 
gårdmand Hans Slot og hustru Birthe Andersdatter 
her af Ålsrode deres søn, som var født den 1. ju 
li og den 2. ditto hjemmedøbt og kaldet 

JENS 
i Ålsø kirke til dåbens confirmation og båren af 
Jacob Christensens hustru Edel Jørgensdatter af 
Høbjerg 
Faddere: Jens Tækker af Revn, 

Jacob Slot af Homå 
Chresten Tækker og Mikkel Andersen af 
Høbjerg 

1837 
Gift i Ålsø kirke med enken Karen Sørensdatter -
29 år - tjenestepige i Høbjerg 

Jens Hansen Slot blev husmand i 
Høbjerg og her er han død. 

1864. 
Døde i Høbjerg 1/4 1864 og var da gift og 55 år 
gi. skriver præsten. 



Folketælling i Høbjerg 
1845 

Et hus 

Jens Hansen 36 år 
Karen Sørensdatter 

gift født i Alsrode daglejer 
39 år gift født i W&ilby 

hans kone 
Marie Jensdatter 7 år født i sognet 
Christine Jensdatter 5 år født i sognet 
Johanne Jensdatter 2 år født i sognet deres 

børn 
Kirsten Martinusdatter 28 år gift født i sognet 

inderste manden tjener 
Frederik Carlsen 9 år født i sognet 
Christian Carlsen 5 år do deres børn 
Mette Carlsdatter 3 år do 



CHRESTEN HANSEN SLOT. 

Født i Ålsrode 1816 

1830 
Chresten dør 29. januar og hans dødsfald anmeldes 
af moderen 
Anmeldelse: 
År 183o den 3o. januar anmeldte enken efter afd-
døde gårdfæster Hans Christensen Slot i Ålsrode 
at hendes søn Chresten Hansen - 13 år - udi af-
vigte nat ved døden var afgået uden at efterlade 
sig noget, der kunne blive gjenstand for arv med-
mindre den afdøde måtte tilfalde sådant efter sin 
forhen afdøde fader hvis bo endnu ikke er sluttet 

Stenberg 

Birthe Marie Andersdatter 
m.f.p. 





SKIFTEFORRETNINGEN 

År 1829 den 23. december mødte undertegnede skif 
teforvalter med tiltagne registrerings og vurde-
ringsmænd nemlig sognefoged Martinus Jensen og 
gårdmand Claus Pedersen Præst af Høbjerg her udi 
stervboet efter afdøde gårdfæster Hans Slot i Åls 
rode for at holde en lovlig vurderings og regi-
streringsforretning til nærmere skifte og deling 
mellem enken og de med den afdøde fælles sammen-
avlede børn, som blev angivet at være: 
1) En søn Anders Hansen 29 år - tjenende i Høbjerg 
2) En søn Søren Hansen 25 år - hjemme i sterv-

boet 
3) En søn Jens Hansen 2o år og 
4) En søn Chresten Hansen 13 år gi. 

begge sidstnævnte ligeledes hjemme i stervbo-
gården 

Ved forretningen var nærværende enken Birthe Maries 
Andersdatter med lavværge gårdmand Christen Jens e 
en af Ålsrode, de 2 umyndige og den mindreårige 
ligeledes ved David Pallesen af Homå, der som nær 
meste frænde på faderens side mødte som formynd 
er for den umyndige og værge for den mindreårige 
Enken påviste boet, som mændene vurderede således 



rdl mrk sk 
I stuen 

1 lidet fyrbord på høj fod 
2 træstole 
1 bilægger jernkakkelovn 
1 nyt standur 
1 skillefi 
1 hængeskab 
4 skillerier 
1 fyrretræs sengested med blom-

stret omhæng 
derudi 

Derudi 
1 rød og blåstribet olmerdugs-

overdyne 
1 gulstribet bolster underdyne 
2 hovedpuder 
1 par blårgarns lagner 

I kammeret 
1 øltønde 
1 liden øltragt 
1 lygte 
1 salttrug 

o 1 2 
0 8 2 
4 0 0 
1 0 0 
0 0 6 
0 3 0 
0 0 4 

o 
o 
o 
o 

o 

1 blåstribet olmerdugs overdyne 2 0 0 
1 gi. bolster underdyne 1 0 0 
2 korte hovedpuder 0 . 2 0 
1 par blårgarns lagner 0 4 0 

1 sengested med blomstret omhæng 1 2 0 

2 2 0 
1 4 0 
0 3 0 
0 5 0 

0 
1 
0 
1 

o 
o 
4 
o 



I den inderste stue 
1 fyrsengested med blåstribet omhæng 

Derudi 
1 blåstribet olmerdugs overdyne 
1 blåstribet bolster underdyne 
2 lange hovedpuder 
1 par blårgarns lagner 

1 langt fyrbord 
1 hjørneskab 
4 papir skillerier 
6 lerfade 
1 liden jerngryde 
1 lildklemme 
1 jerngryde 
1 jerntrefod 
1 ballie 
1 fyrkiste med lås og nøgle 

Derudi 
1 grå vadmels kjole 
1 blå vadmels trøje 
1 kort blå trøje 
1 par gråstribede bukser 
1 hat 
1 hvid vadmels trøje 
1 skjortetrøje 
1 grønstribet vest 
2 halsklæder 
3 par strømper 

1 
1. 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2 
o 
3 

4 
2 " 
o 
o 
3 
0 
1 
2 
1' 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
6 

12 
o 

12 
o 
0 
1 

1 2 o 
0 2 0 
0 4 o 
0 2 0 
0 2 0 
0 3 0 
o 2 0 
0 1 o 
o 3 0 
0 3 0 



3 skjorter " 
1 par støvler 

o 
o 

3 
3 

o 
o 

I bryggerset og på 
loftet 

1 håndkværn -
1 bagetrug 

gi. kar 
liden ballie 
strippe 
standspand 
smørtrug og 1 hakkebræt 
salttrug 
kulmåler 
sælder 

1 gi. økse 
1 liden jerngryde 

indmuret kobberkedel 
loftstige 
østefad 
stenkar 

1 halmkurv 
1 gi. spindrok 
6 kornsække og et tøjer 

Bæster 
sortgrimet ko 18 år 
blakstjernet do 6 år 
lyserød do 9 år 
sortstjernet kvie 

0 3 0 
0 1 o 
o 2 0 
0 0 8 
0 0 8 
o 1 0 
o o 8 
o 1 0 
o 0 12 
o 2 0 
0 2 0 
0 2 o 
6 o 0 
0 0 4 
0 0 4 
0 1 3 
0 0 4 
0 3 0 
2 1 0 

8 0 0 
lo 0 0 
lo o 0 
4 o 0 



4 stk åringer 
14 får 
5 gjæs 
2 bistader 

6 0 0 
14 o 0 
3 2 0 
5 0 0 

Summa lo8 

Mere vidste enken ikke at påvi-
se boet tilhørende og såvel hun som de myndige 
arvinger og formynderen erklærede sig at være til 
fredse med den afholdte vurdering ligesom vurde-
ringsmændene erklærede at have holdt denne forret 
ning efter bedste skønnende og overbesisning. 
Enken foreviste da den afdødes under den 2o. nov 
1793 udstedte fæstebrev med den afholdte synsfor 
retning af 5. november samme år og hvoraf skøn-
nes, at der ved gårdens tiltrædelse fandtes byg-
ningsbrist for 38 rdl. 5 mrk og lo sk. 
Da enken formente at gårdens bygninger, besætning 
og inventarium befandtes i samme stand som den 
ommeldte synsforretning udviser og at det for tid-
en i behold værende korn alene vil være tilstræk 
kelig til føde og sædekorn indtil næste års høst 
og således ikke kan komme noget overskud til for 
del for boet. 
Desuden udbad hun for at undgå bekostning ved en 
synsforretning at denne måtte bortfalde og de i 
dag tilstedeværende vurderingsmænd måtte blive 



anmodet om, at anstille et skøn over gårdens byg-
ninger, besætning og inventarium samt indavling. 

Enkens erklæring blev vedgået 
og den nævnte synsforretning blev foreholdt vur-
deringsmændene som derefter anstillede en undersøg 
else af fæstegårdens nuværende forfatning. 
Således erklærede de at gårdens bygninger med be-
sætning og inventarium befandtes omtrent i samme 
stand som den benævnte synsforretning ommelder og 
ingenlunde bedre og at den indavlede korn omtrent 
lig vil være tilstrækkelig til føde og sædekorn 
indtil næste års høst, men ikke levner noget over 
skud. 
Efter opfordring erklærede enken intet at være 
bortskyldigt med undtagelse af den gæld den afdøde 
havde pådraget sig til Katholm gods, men dens stør 
relse kan hun for tiden ikke opgive. 
Dernæst foreholdt hun sig nærmere ved skiftet at 
opgive de medgåede bekostninger ved den afdødes 
begravelse. 
Enken blev gjort ansvarlig for boets urokkelige 
tilstedeværelse og skiftet udsattes indtil videre 
og det passerede bekræftes ved hænders underskrift 

Stenberg 
Birte Marie Andersdatter 

M.F.P. 







SKIFTEAFSLUTNING. 

År 183o den 26. juli blev på Grenå Rådhus i over 
værelse af vidnerne sognefoged Martinus Jensen 
og gårdmand Claus Præst af Høbjerg til skiftning 
foretaget stervboet efter afdøde gårdmand Hans 
Christensen Slot og sammes søn Chresten Hansen 
af Ålsrode. 
Ved forretningen var nærværende enken Birthe Ma-
rie Andersdatter med lavværge gårdmand Chresten 
Jensen Af Ålsrode - arvingerne Anders Hansen, Sø 
ren Hansen og Jens Hansen samt smed David Palle-
sen af Homå som lavværge for sidstnævnte, så blev 
her foretaget følgende: 
Skifteforvalteren anmeldte godsejerens fordringer 
i dette bo således: 

1) Skatter og jordebogs-
afgifter til 1825 års 
udgang 

2) Skatter for året 
1826 

3) Følgende kornlevering 
til 1825 beregnet i 
penge til dagkurs 1829 
6 td. rug 
2 td. byg 
2 td. 2 skp. havre 

Sølv Sedler 

94rd. 37 3/8 sk 

26o rd 4 1/4 sk. 
23 75 sk. 

23 - 48 
3 4o 
3 o 



Summa 
Sølv Sedler 

124 - 29 3/5 283 - 79 1/4 

Hvilken sum skifteforvalteren påstod godsejeren 
udlagt med fortrinsret næst efter begravelses og 
skifteomkostninger og til den ende overleveredes 
skifteprotokollen til dommeren hr. justitsråd 
Aagaard samt til boets kontrolerende rigtighed 
efter Katholm godses skatteafskrivningsprotokol. 
Efter at det videre dermed var tiltrådt og bo-
ets vedkommende havde erklæret at de ingen ind-
sigelse havde imod herskabets ovenstående krav 
samt da skifteforvalteren tillige behørig havde 
ligitimeret det blev dommen afsagt 

KJENDELSE 
Ejeren til godset Katholm bør være berettiget til 
forlods udlæg af stervboet efter gårdmand Hans 
Christensen Slot af Ålsrode den sum: 
124 rdl og 29 3/5 sk. Sølv og 283 Rdl. 79 1/4 Sed 
ler 
næst efter skifte og begravelsesomkostninger 

Aagaard 
Dernæst tilkendte skifteforvalteren over boets 
ind - og udgæld følgende: 

INDTÆGT SØLV SEDLER 
Boets midler efter den un-
der 23. dec. 1829 afholdte 
registrerings og vurderings 
forretning lo8 - 68 



UDGIFT 
1) Den afdødes begravels an-

gav enken selv at have kos 
tet 

2) Dette skiftes bekostning i 
sølv 
a) Skifte og skriversalær 
b) 1/3 derimod til refus-

sionskontoret 
c) 2o% heraf til kongens 

kasse 
d) 2o % deraf til justits-

fonden af skiftesalæret 
é) For herredsfogedens kend 

else 
f) Vitterlighedsvidnerne 

8 rd. 

1 rd 48 sk 

o 48 

o 9 3/4 

o 28 3/% 

0 64 4/5 
1 48 

4 rd. 55 1/5 sk 

I Sedler efter krav: 2o6 1/4 4 mrk 69 sk. 
Derfra 12 o 69_sk_ 

Igen 95 Rdl. 95 sk. sølv 
Hvilken sum tilfalder godsejeren for hans for-
dringer ifølge omstående kjendelse - således at 
der i dette bo intet bliver at arve. 

Stenberg 
Birtehe Marie Andersdatter 

m.f.p. 



Som laugværge: Christen Jensen 

Anders Hansen Søren Hansen jens Hansen 
m.f.p. m.f.p. m.f.p. 

Som Kurator 

Som vidner 
David Pallesen 

Martinus Jensen 
Claus Pedersen Præst. 

Slutnings afsnit på skiftet: 
Da enken forbandt sig til, når det blev hende mu-
ligt efterhånden at godtgøre godsejerens fordring 
er så blev boet sluttet og det passerede med un-
derskrift bekræftet. 





FOLKETÆLLING I ÅLSRODE 
1834 

12. familie - en gård 
Birthe Marie Andersdatter 60 år enke - har gård-

en i fæste. 
Søren Hansen 3o år gift bestyrer gården for 

sin moder. 
Mette Pedersdatter 27 år gift hans kone 
Hans Peder Sørensen 3 år 
Chresten Sørensen 1 år ugifte deres børn 
Niels Pedersen 19 år ugift 
Jensine Elisabeth Sørensdatter 27 år tjeneste-

folk. 



Medens Birthe Marie Anders-
datter var fæster begyndte der en reduktion af 
gårdens hartkorn, som har sin oprindelse i fæl-
lesskabets ophør og eventuel udflytning af byens 
gårde. 
Det hedder herom i 1833 at denne gårds oprinde-
lige hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb 
er ligesom de øvrige gårde i Ålsrode ved det kgl. 
rentekammers resolution af 6. juli, 28 september 
forandret til 5 td. 7 skp. o fdk. 2 alb 
I henhold til den af fæsteren inden retten den 2 
december afgivne erklæring afgår i gårdens ager 
og eng hartkorn: 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb 
a) For græsningsrettighed i Ålsrode skov, der er 

blevet fæsteren betaget: o td. 1 skp. 2 fdk 
og 1 alb. 

b) Dens andel af det hartkorn husmands jordene nu 
er blevet pålignet og som forhen var indlem-
mede under gårdmændenes hartkorn: o td. 3 skp 

—o_fdk^_l_l4/17_alb_ 

lait o td. 4 skp. 2 fdk. 2 14/17 
alb. 

Igen: 5 td. 7 skp o fdk. 2 alb 

Hvoraf fæsteran svarer skatter og afgifter fra 
1 juli 1833 af at regne 

Katholm den 11. december 1833 
Steenberg 



Da Chresten Jensen Slot overtog fæ-
stet af gården var dets areal 6 td.5 skp. 1 fdk 
p alb. i Katholms jordebog. I 177o foran-
dredes alle gårdens hartkorn i Ålsrode til de om 
talte 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb. 
I 1781 bestemtes at gårdene i landet skulle ud-
skiftes og eventuelt udflyttes fra landsbyerne 
så gårdenes jorder kunne blive samlede på eet el-
ler højst 2 steder. 
Det gik ikke lige hurtigt alle steder med at få 
dette gennemført. Fæstebønderne var ikke særlig 
forhippede på at komme til at sidde ude på over 
drevet borte fra fællesskabet i landsbyen. 
I Ålsrode var landmåleren Rasmus Friis først fær-
dig med sit arbejde i 1795 og hans resultat vis-
es på omstående kortudsnit. 
Det viste sig at ingen af bønderne i Ålsrode var 
villige til at flytte udenfor landsbyen og man 
havde valgt den såkaldte stjerneudskiftning hvor 
man gik frem på den måde at hver fik sin lod gå-
ende med en spids ned til gården og strålende ud 
efter i stedse større bredde. 
Herudover kom 2o tdl. til fælles skov og 5o tdl. 
udlagt til de jordløse husmænd i Ålsrode men uden 
hartkorn og det var det de i 1833 blev tillagt.2 
smede og skoleholderen fik jord og til skolens 
drift blev udlagt 6 tdl. også uden hartkorn, men 
som det siges af byens bedste jord 









I Katholms jordebog fra 1788 
er der i Ålsrode 15 jordløse husmænd. I forbind-
else med udskiftningen kom yderligere 2 til så-
ledes at det var disse 17 husmænd der fik tillagt 
jord. Da de ikke blev sat i Hartkorn betalte de 
heller ikke skat af jorden som skattemæssigt hør 
te til gårdene i Ålsrode. Gårdmændene betalte 
derfor for høje skatter og for dog at kompence-
re noget for dette betalte husmændene afgift til 
gårdmændene og det var dette system der her i 
1833 blev reguleret så husmændene kom til at sva 
re skat af det hartkorn de ejede eller var fæst 
ere af. 



I somren 1834 opgiver Bir-
the Marie Andersdatter sit fæste til fordel for 
sin søn Søren og i den anledning påføres hendes 
fæstebrev følgende tilføjelse: 

Da jeg i medhold af det konge-
lige rentekammers resolution af 7. juni dette år 
har afstået min fæstegård i Ålsrode til min søn 
Søren Hansen så tilbageleverer jeg nu dette mit 
fæstebrev idet jeg renoncerer på de mig efter 
dette tilkommende fæsterettigheder så erklærer 
jeg intet krav i navnlig måde at have på ejeren 
af Katholm hidrørende fra besiddelsen af min fæ 
stegård. 

Ålsrode den 27. november 1834. 
Birthe Marie Andersdatter 

m.f.p. 

Som lavværge: Christen Jensen 
m.f.p. 

Til vitterlighed: 
Brøgger 

Severin Jørgensen 







SØREN HANSEN SLOT. 

Født i Ålsrode 18o4 

18o4 
Christi Himmelfartsdag den lo. maj førte gård-
mand Hans Christensen Slot og hustru Birthe Marie 
Andersdatter af Ålsrode en søn til dåb i Ålsø kir 
ke som blev kaldt 

SØREN 
og båret af pigen Edel Benedikte Andersdatter af 
Høbjerg 
Faddere: Jacob Slot af Ålsrode 

Jacob Andersen af Høbjerg 
Barnet var født den 5. apr^^ 

1831 
Den 16. juli gift med Mette Pedersdatter af Åls-
rode 
1869 
Søren Hansen Slot døde i Ålsrode den 2/lo 1869. 



METTE PEDERSDATTER 

18o7 
19. søndag efter trinitatis den 4. oktober blev 
gårdmand Peder Sørensen Hjorth og hustru Kirsten 
Olufsdatter af Ålsrode deres pigebarn, som var 
født den 2o. september og samme dag ved hjemme-
dåben kaldet 

METTE 
frembåren til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
af pigen Mette Sørensdatter Hjorth af Ålsrode 
Faddere: Anders Bend og Peder Lund Ibid. 

Anders Præst af Høbjerg 
Claus Væver af Weilby 

1831 
Den 16. juli gift med Søren Hansen Slot af Åls-
rode. 

1884 

Død i Ålsrode d. 3/5 1884 - enke efter Gdm Sø-
ren Hansen Slot i Ålsrode 76 år gi. 





FÆSTEBREV. 

Jacob Bornemann Bindesbøll -
kgl. Maj. justitsråd og inspek-
tør over det for den kongelige 
kasses regning overtagne gods 
i Jylland 

Gjør vitterligt: 
At have stædet og fæstet ligesom jeg hermed vit-
terliggør efter det kongelige rentekammers reso^ 
lution af 7. juni dette år stæder og fæster til 
Søren Hansen Slot den gård i Ålsrode by under 
Katholm gods, som Hans Christensen Slot sidst hav 
de i fæste, men nu har afstået. 
Denne gård, der står for ager og eng hartkorn 5 td 
6 skp. o fdk. 2 alb må bemeldte Søren Hansen Slot 
bruge og i fæste beholde sin livstid på efterskrev 
ne vilkår: 

1 
At han til rette forfaldstider udreder og betaler 
alle af gården gående kgl. skatter og påbud og 
onera af hvad art nævnes kan, som enten er eller 
i fremtiden måtte blive påbudne og deriblandt 
landskatten og dens forfaldne beløb uden at erhol 

godtgørense som forordningen af 15. april 1818 bestem 
mer så og brandskatten af den sum, hvortil bygning 
erne nu eller i fremtiden måtte vorde vurderede 
til i brandforsikringen. 



2 . 

At han til hvert års Mortensdag udi årlig landgil 
de svarer 1 rbd. 3 mark^sølv i penge 

1 td. rug 
1 td. byg 
1 td. havre 
1 gås 
4o æg 

3 
At han fremdeles forretter hoveri til Katholm ho-
vedgård ligesom hans formand efter den derom ap-
proberede forordning af 27. marts 1792 og 28. au-
gust 1834. 

4 
Fæsteren er pligtig at underkaste sig forandring 
eller ombygning af gårdens jorder efterhånden som 
lejlighed til dens sammendragning måtte træffe^ 

5 
Gårdens bygninger, besætning og inventarium for-
uden foderkorn og sædekorn holder fæsteren stadig 
vedlige i forsvarlig stand, hvortil hører tækning 
og hvitning og tilholder i alle måder i overen-
stemmelse med dette fæstebrev vedhæftede syns og 
overleveringsforretning. 
løvrigt har fæsteren at rette sig efter hans kgl. 
majestæts love og anordninger - altså gøde, dyr-
ke og drive sin fæstegård som det sig hør og bør 



og ikke bortleje eller lade nogen del deraf udyr-
ket og lægge flid på havedyrkning og plantning m. 
m. som befalet er - samt med herskabet eller de 
som på sammes vegne har at befale at udvise hør-
righed og lydighed, ligesom alt under dette fæs-
tes fortabelse og under lovlig tiltale. 
For indfæstning er fæsteren fritaget, hvorimod 
han betaler den anførte værdi af de ham af forrige 
fæsters ejendele og overdragne effekter med 49. 
rdl Sølv - og endvidere udreder alle i anledning 
af fæstebrevets udstedelse eg tinglæsning samt 
synsforretning lovlig medgående omkostninger. 

Ifølge forordning af 25. juni 
I 8 I 0 attesteres at gårdens hartkorn og jordtillig 
gende er efter den passerede udskiftning uforan-
dret den samme som i forrige fæsters tid. 

Til stadfæstelse under min 
hånd og segl 

Edelsborg den 31. december 1834 
Bindesbøll. 

Læst i retten den 26. jah. 1835 eg protokolleret 

Gebyr: 
Tinglæsning 
Indførelse 
Justitsfonden 

4 mark 
15 skilling 
15_4/5_skilling___ 

lait 5 mark 14 4/5 skilling sølv 





Folketælling i Ålsrode 
184o 

Søren Hansen Slot 36 år gift gårdfæster 
Mette Pedersdatter 33 år gift hans kone 
Hans Peder Sørensen 8 år 
Christen Sørensen 6 år ugifte deres børn 
Rasmus Sørensen 5 år 
Marie Christine Søtensdatter 1 år 
Birthe Andersdatter 66 år enke hans moder, der 

af ham ernæres 
Peder Jepsen 18 år ugift 
Anna Andersdatter 21 år ugift tjenestefo 



Folketælling i Ålsrode 

1845 

Søren Hansen 41 år gift 
Mette Pedersdatter 38 år 
Hans Peder Sørensen 14 år 
Chresten Sørensen 12 år 
Rasmus Sørensen 

gårdmand 
gift hans kone 
sindssyg 

lo år 
Marie Christine Sørensdatter 6 år 
Kirsten Sørensdatter 4 år deres børn 
Anders Sørensen 1 år 
Birthe Marie Andersdatter 71 år enke mandens 

moder 
Jens Jacobsen 21 år ugift 
Marie Pedersdatter 2o år ugift tjenestefolk 



Folketælling i Ålsrode 
1850 

14. gård 
Søren Hansen 46 år 

Mette Pedersdatter 

Christen Sørensen 
Rasmus Sørensen 
Marie Kristine Sørensdatter 
Mette Sofie Sørensdatter 

gift født i sognet 
gårdmand - husfader 

4o år født i sognet 
hans kone 
17 år ugift født i sognet 
15 år do 

11 år 
4 år deres børn 

Birthe Marie Andersdatter 76 år enke født i 
sognet, husfaderens moder, 
der af ham ernæres 

Anne Marie Nielsdatter 23 år født i sognet 
ugift tjenestepige. 



Folketælling i Ålsrode 
1855 

16. familie 
Søren Hansen Slot 51 år gift født i sognet 

gårdmand 
Mette Pedersdatter 45 år gift født i sognet 

hans kone 
Rasmus Sørensen 2o år ugift født i sognet 
Marie Kirstine Sørensen do do 16 år 
Mette Sofie Sørensen 9 år do do 

Ders børn 
Birthe Marie Andersdatter 81 år enke født i 

sognet gårdfadersens moder 
Anders Hansen 35 år ugift født i Vejlby 

tjenestekarl 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

31. familie 
Søren Hansen Slot 57 år gift født i sognet 

gårdfæster 
Mette Pedersdatter 53 år gift født i sognet 

hans kone 
Mette Sørensen 14 år ugift født i sognet 

deres datter 
Hans Peder Rasmussen 31 år gift født i sognet 

tømmermand 
Karen Margrethe Sørensen 21 år født i sognet 

hans kone 
John Nielsen 25 år ugift født i sognet 
Birthe Marie Andersdatter 86 år enke født i sog 

net - husfaderens moder, der 
af ham ernæres. 























KØBEKONTRAKT. 

oprettet mellem kammerherre. Major Dinesen, Rid-
der af Dannebrogen og den franske æreslegion ejer 
af Katholm og Stensmark hovedgårde med underlig-
gense gods og gårdfæster Søren Hansen Slots enke 
Mette Pedersen som køber af en gård i Ålsrode by, 
Ålsø sogn under Katholm gods. 
Underskrevne Kaptain Dinesen sælger og afhænder 
herved til Søren Hansen Slots enke Mette Pedersen 
den gård i Ålsrode by, Ålsø sogn som hendes afdøde 
mand og hun sidst har haft i fæste ifølge fæste-
brev af 31/12 1834 og som under 
Matr. nr. 4 ^ står for hartkorn 4 td. 2 skp. 3 

fdk. 1 alb. og gammelskat 34 Rdl. 89 
sk. 

Matr. nr. 4 ^ står for 2 fdk. 3/4 alb. under Matr 
/ a nr. 4 

Matr. nr. 7 af Ålsrode skov og kær står for 1 skp 
1 fdk. 2 1/4 alb. under Matr. nr 4^ 

M ^ IT b der står for 3 skp. 1 fdk. 1% alb Matr. nr. 1/ 
med gammelskat 3 rbd. 88 sk. 

Matr. nr. 17 ^ der står for 2 fdk. 1 3/4 alb og 
med gammelskat 73 sk. 

samt gårdens andel i fælleslodden nr. 39 af Ålsro 
de af hartkorn % alb. 
Tilligemed gårdens bygninger, besætning og inventa 
rium samt så- og fødesæd, som er godsejeren tilhø-



rende og som ifølge den fæstebrevet vedhæftede 
synsforretning er overleveret hendes afdøde mand 
ved fæstets tiltrædelse. Alt således som det nu be 
findes og med de samme rettigheder, byrder og for-
pligtelser som jeg bemeldte ejendom selv har ejet, 
hvorfra det dog bemærkes at 1/6 af bankhæftelsen 
er indfriet men at aktieretten forbeholdes godsej-
eren og således ikke følger ejendommen i salget 
der er afsluttet på følgende vilkår: 

1 

Den solgte ejendom står fra dags dato for købers 
regning og riciko og i tilfælde af ildsvåde hæver 
hun bygningernes assurancesum, hvorimod hun selv-
følgelig for egen regning lader bygningerne genop 
føre. 

2 
Den hidtil svarede herskabelige afgift udreder køb 
eren for indeværende år. Forøvrigt er det en selv-
følge at ved afslutningen af denne kontrakt ophører 
og har køberen som følge heraf inden retten at af-
levere sit fæstebrev til kassation, samt at køber-
en udreder til rette forfaldstider alle af gården 
gående skatter, afgifter, byrder og præstationer 
af hvad navn nævnes kan, som nu er eller for frem-
tiden måtte blive påbudne. 
Indtil skødet bliver udstedt indbetales skatter og 
afgifter på Katholm gods men efter den tid direkte 



på amtsstuen. 

Den accorderede købesum er 9ooo Rbd. der berigtig-
tiges således: 
Køberen betaler til sælger straks 5oo RI 
og gælder sælgers underskrift på kontrakten 
som kvittering derfor 
Til 11. dec. termin 1872 looo Rbd. 
og i 11 juni termin 1873 betales resten 
af købesummen 75oo Rbd. 
hvorefter køberen erholder skøde på ejendommen. 
Af købesummen med undtagelse af de 5oo Rbd. som ud 
betales straks svarer køberen 4% i årlig rente fra 
1/4 dette år, hvilke rente erlægges irdeLg&dvanlige 
halvårs terminer 11/6 og 11/12 indtil købesummen 
er berigtiget. 

4 
Alle af denne handel og dens berigtigelse flydende 
omkostninger udreder køberen alene, deriblandt 1% 
af købesummen eller 9o Rbd. i skriverpenge, hvor-
af halvdelen eller 45 Rbd. ved denne kontrakts ud 
skrift og resten ved skødets udstedelse. Alle doku 
menter denne handel betræffende besørges fra Kat-
holm godskontor. 

5 
Skulle køberen ikke opfylde sine forpligtelser ef-
ter denne handel da er nærværende handel hævet og 
sælgeren berettiget til efter eget valg enten at 



sælge eller bortfæste gården til anden side uden 
at tilbagebetale det på købesummen skete afdrag 
og i søgsmålstilfælde denne handel vedrørende gø-
res bestemmelserne i forord, af 25/1 1828 med hen 
syn til den hurtige retsforfølgning gældende. 
Underskrevne Mette Pedersen vedtager fornævnte be 
tingeiser i eet og alt som bindende for mig. Så-
ledes er denne kontrakt indgået og forsynet med 
contrahenternes underskrift i vidners nærværelse, 
hvorfor det bemærkes at køberen erholder originalt 
contrakt, hvorimod sælgeren erholder en ligelyden-
de af begge contrahenter underskreven genpart og 
står det køberen frit for om hun ønsker det at la 
de contrakten tinglæse på egen regning uden var-
sel til sælgeren. 

Katholm og Ålsrode d. 22/lo 1872 

Dinesen Mette Pedersen 
m.f.p. 

Som køber Som sælger 

Dreier og Lutken bevidner rigtigheden af sælgers 
underskrift og Lars Terkildsen og P. Møller begge 
af Ålsrode bevidner med deres underskrift at denne 
kontrakt er forsynet med køberen Mette Pedersens 
underskrift med påholdt pen efter at contrakten ly 
delig for hende er oplyst 

D. Dreier Lars Terkildsen Peder Møller 





SKØDE. 

Underskrevne Kammerherre, Major Dinesen, Ridder 
af Dannebrogen og den franske æreslegion samt Dan 
nebrogsmand ejer af Katholm og Stensmark hoved-
gårde med underliggende gods gør vitterligt at i-
følge vedhæftede købekontrakt af 22. oktober 1872 
at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælg 
er, skøder og aldeles afhænder fra mig og arving-
er til gårdfæster Søren Hansen Slots enke Mette Pe 
dersen af Ålsrode, den mig tilhørende gård i Åls-
rode by, Ålsø sogn som'Hendes afdøde mand og hun 
har haft i fæste med bygninger og jorder som under 
Matr. nr. 4 ^ står for hartkorn 4 td. 2 skp. 3 fdk 

1 alb og gammelskat 34 Rbd. 89 sk. 
Matr. nr. 4 ^ for 2 fdk. 3/4 alb under Matr. nr 4^ 
Matr. nr. 7 af Ålsrode skov og kær for 1 skp. 1 

fdk. 2 1/4 alb under Matr. nr 4 ^ 
Matr. nr. 17 ^ for 3 skp. 1 fdk. alb og gammel 

skat 3;Rbd. 88 sk. 
Matr. nr. 17 ^ 2 fdk. 1 3/4 alb med gammelskat 73 

sk. 
Samt gårdens andel i fælleslodden Matr. nr. 39 af 
Ålsrode af hartkorn % alb 
tilligemed besætning, inventarium, så- og fødekorn 
som er godsejeren tilhørende og som ved fæstets 
tiltrædelse er overleveret Søren Hansen Slot - alt 
i overenstemmelse med nævnte købekontrakt og på de 



deri anførte vilkår. 
Og da Mette Pedersen nu har betalt mig den accor-
derede købesum 9ooo Rbd, så erklærer jeg herved 
for mig og arvinger ingen videre ret at have til 
den bemeldte solgte ejendom, men den skal heref-
ter tilhøre formeldte Mette Pedersen og arvinger 
med alle de rettigheder og byrder hvormed jeg sam 
me hidtil har ejet den og således som ældre ad-
komstdokumenter hjelmer. 

Til bekræftelse med min underskrift i 
vidners overværelse. 

Katholm d. 2o/6 1873. 

Dinesen 

Til vitterlighed: 

Lutken 1. C. Jensen 

Imod dette skødes tinglæsning vides intet et er-
rindre. 

Randers Amtsstue 21/6 1873 

Petersen 

Læst i Nørre og en del af Sdr. herreds ret 23/6 
1873 og protokolleret 

Nyborg 







KØBEKONTRAKT. 

Vi underskrevne Mette Slot ( født Pedersen ) som 
sælger og lærer Niels Nie olajsen som køber haver 
under dags dato oprettet følgende købekontrakt 
med hinanden: 
Jeg Mette Slot sælger og afhænder hermed til Niels 
Nicolajsen den mig efter købekontrakt af 22/lo 
1872 tilhørende gård i Ålsrode by, Ålsø sogn som 
under 
Matr. nr. 4 ^ står for hartkorn 4 td. 2 skp. 3 fdk 

1 alb. og gammelskat 34 Rbd. 89 sk. 
Matr. nr. 4 ^ står for 2 fdk. 3/4 alb. under Matr 

nr. 4 s 
Matr. nr. 7 af Ålsrode skov og kær står for 1 skp 

1 fdk. 2 1/4 alb. under Matr. nr 4 ^ 
Matr. nr. 17 ^ der står for 3 skp. 1 fdk. alb. 

med gammelskat 3 Rbd. 88 sk. 
Matr. nr. 17 ^ der står for 2 fdk. 1 3/4 alb. og 

gammelskat 73 sk. 
samt gårdens andel i fælleslodden Matr. nr 39 af 

Ålsrode af hartkorn ^ alb. 
tilligemed alle gårdens bygninger - alt sammen 
med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser 
som jeg bemeldte ejendom selv har ejet og bemærkes 
det at 1/6 del af bankhæftelsen i ejendommen er 
reserveret en tidligere ejer. 



I købet medfølger alle mur og nagelfaste apperti-
nenter i bygningen samt den i jorden nedlagte sæd 
hvorimod besætningen og alt øvrigt inventarium er 
denne handel uvedkommende. 
Salget er afsluttet på følgende vilkår: 

1 

Gården tiltrædes af køberen 1. april 1873 og står 
fra dags dato for købers regning og ricico og i 
tilfælde af ildsvåde hæver han bygningernes assur 
ancesum, men det gøres sælgeren til pligt straks 
og på egen regning at lade alle bygningerne tax-
ere og forsikre til deres fulde værdi. I tilfælde 
af at fouragen ved ildsvåde skulle blive tilintet-
gjort forinden 1. april 1873 hæver sælgeren assur-
ancesummen derfor imod for hele beløbet med tvende 
af køber og sælger udvalgte mænd at lade indkøbe 
ny fourage til gården. 

2 
Sælger forpligter sig til intet hø, halm eller gød 
ning at bortføre fra ejendommen og ved fratrædelse 
den 1/4 1873 er sælgeren pligtig at levere passen-
de fourage i forhold til indavlning af hø og halm 
til den nye besætnings udbinding i maj. 

3 
Sælger forpligter sig til at fremme pløjningen af 
stub og grønjord samt udkørsel af gødning på samme 



måde som hidtil har^yæretb^u^t. 

4 
Sælgeren er berettiget til at sælge den nuværende 
besætning, når hun ønsker det, men køberen har da 
ret til såsnart det solgte er bortført fra gården 
at indsætte andre kreaturer som sælgeren er for-
pligtet til uden nogen som helst erstatning at fod 
re og passe til modtagelsen. 

5 
Nar købesummen efter nedenstående bestemmelser er 
præsteret og øvrige betingelser opfyldte forpligt 
er sælgeren sig til at udstede køberen rent og u-
behæftet skøde til 11. juni termin 1873. 

6 

Sælgeren berigtiger til 1. april 1873 alle af ejen 
dommen gående skatter og afgifter af hvad navn næv 
nes kan hvad enten de er forfaldne eller ikke. 
Jeg Niels Nicolajsen forpligter mig til i købesum 
for denne gård at erlægge til Mette Slot 15ooo Rbd 
således : 
Ved denne contrakts slutning har jeg idag udbetalt 
5oo og i dec. termin dette år udbetaler jeg endvi-
dere looo og ved skødets udstedelse i juni termin 
1873 udbetaler jeg 95oo og i dec. termin 1873 looo 
og i juni termin 1874 ligeledes looo Rbd. 



For resten af købesummen 2ooo Rbd. udsteder jeg 
en 2. prioritets panteobligation i den samlede ej 
endom næst efter lo,ooo Rbd. og indestår denne ca 
pital uopsigelig i ejendommen indtil enken Mette 
Slots død hvorefter den forfalder til udbetaling 
med 1 års varsel. 
Den hele købesum med undtagelse af det udbetalte 
forrentes med 4% p.a. fra 1. april 1873 og erlæg 
ges med halvdelen hver 11/6 og 11/12 og finder den 
1. renteudbetaling således sted den 11/6 1873. 
Udebliver afdrag eller rente udover den fastsatte 
tid er hele capitalen uden opsigelse straks for-
falden til udbetaling og i søgsmålstilfælde denne 
handel vedrørende gøres bestemmelserne i forordn, 
af 25. jan. 1828 med hensyn til den hurtige rets 
forfølgning gællende. 
Alle af denne handel og dens berigtigelse flyden 
de omkostninger bæres af køber og sælger hver med 
halvdelen. 

Til bekræftelse af det foranførte har vi 
begge undertegnet denne contrakt i vitter 
ligheds vidners overværelse. 

Det bemærkes at der mellem køber og sælger er op-
rettet en særlig på stemplet papir skreven aftægts 
kontrakt. 

Ålsrode d. 24/lo 1872 
Mette Pedersen Niels Nicolajsen 

m.f.p. 



Som vitterlighedsvidner: 

Lars Terkildsen 

Anm. 

Vogt 

Til sikkerhed for denne contrakts nøjagtige op-
fyldelse i alle dens enkeltheder og punkter inde 
står vi underskrevne gårdejere Lars Bønlykke og 
Chresten Bønlykke - een for begge og begge for een 
som cautionister og selvskyldnere. 

Datum ut supra 

Lars Bønlykke Chrestéh 'Bønlykke 

Til vitterlighed: 

Lars Terkildsen Vogt. 

Læst 23/6 1873 i Nørre og en del af Sdr. herreds 
ret. 





SKØDE. 

Da køberen lærer Niels Nicolajsen har berigtiget 
købesummen 15ooo - skriver femten tusinde rigs-
daler - så meddeler jeg ham herved skøde på den 
forannævnte gård i Ålsrode med underliggende 
jorder, der retteligen betegnes således: 
Matr. nr/ 4 ^ af hartkorn 4 td. 2 skp. 3 fdk. 

og gammelskat 34 Rbd. 89 sk. 
Matr. nr. 4 ^ står for 2 fdk. 3/4 alb under 4 ^ 
Matr. nr. 17 ^ der står for 3 skp. 1 fdk. 1 % alb 

og gammelskat 3 rbd. 88 sk. 
Matr. nr. 17 ^ der står for 2 fdk. 1 3/4 alb og 

gammelskat 73 sk. 
Matr. nr. 7 af Ålsrode skov og kær der står for 

1 skp. 1 fdk. 2 1/4 alb. under nr. 

Anpart i fælleslodden matr. nr. 39 i Ålsrode af 
hartkorn ^ alb. 

på de i kontrakten omhandlede vilkår, deriblandt 
at aktieretten for 1/6 af brandhæftelsen er re-
serveret en tidligere ejer. 

P.T. Grenå d. 2o/6 1873. 

Mette Pedersen Slot 
m.f.p. 

Til vitterlighed: 
Lunøe Terkild Andersen 







NIELS NICOLAJSEN. 

Født i Trustrup 14. april 1849 som søn af gård-
ejer Nicolaj Nielsen og hustru Kirsten Sørensdat-
ter. 

Folketælling i Trustrup 
' l85d 

Nicolaj Nielsen 34 år gift født i Rosmus sogn 
gårdfæster. 

Kirsten Sørensdatter 3o år gift født i Ørum 
sogn hans kone 

Nic oline Nicolajsen 
Mariane Nicolajsen 
Niels Nicolajsen 
Margrethe Rasmusdatter 

4 år 
2 år ugifte deres børn. 
1 år 

13 år ugift født i Ørum 
sogn plejedatter. 

Niels Iversen 34 år gift født i Ålsø 
Maren Jacobsdatter 25 år ugift født i Rosmus 
Anders Nielsen 25 år ugift født i Fuglsø 
Christen Nielsen 15 år ugift født i Hoed 
Peder Busk 76 år gift født i sognet aftægts-

mand 

Niels Nicolajsen uddanner sig til lærer og det er 
han da han i Ålsrode køber en gård og det vedbliv 
er han at være. 





KAREN BØNLYKKE. 

Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Lars Chris 
tensen Bønlykke og hustru Maren Larsdatter. 

1850 
Født i Ålsrode 22/11 og døbt i Ålsø kirke 23/2 1831 
Faddere: Gårdfæster Jens Smed 

Gårdfæster Anders Nielsen 
Gårdmand Rasmus Smed 
Anders Thorsens kone af Glatved, som bar 
barnet 

Gift i Ålsø kirke med gårdejer Niels Nicolajsen. 

1938 

Død i Ålsrode 13/8 1938 





KØBEESNTKÅKT. 

Oprettet mellem lærer Niels Nicolajsen af Ålsrode 
som sælger og gårdejer Hans Sørensen - også kaldet 
Skriver - sammesteds som køber. 
Underskrevne lærer Niels Nicolajsen sælger og af-
hænder til Hans Sørensen Skriver efternævnte dele 
af den mig efter skøde af 2o/6 1873 tinglæst 23/6 
s.m. tilhørende ejendom i Ålsrode by, Ålsø sogn 
nemlig: 
Matr. nr. 17 ^ af hartkorn 3 skp. 1 fdk. 1 ^ alb 

og gammelskat 3 ,88 kr. 
Matr. nr. 17 ^ af hartkorn 2 fdk. 1 3/4 alb og 

gammelskat o,73 kr. 
og af Matr. nr. 4 ^ den såkaldte Knudsted lod, der 
ligger afsondret fra de øvrige under bemeldte Matr. 
numre hørende jorder. 
Salget sker på følgende vilkår: 

1 
De solgte jordlodder er modtaget af køberen i den 
stand de befindes og de er således beroende for hans 
regning. 

2 
Alle af ejendommen der sælges gående skatter og af 
gifter udreder køberen fra 1/7 d.år. og tiende ud-
reder han af indeværende års afgrøde og fremdeles. 

3 
Aktieretten for 1/6 af bankhæftelsen er reserveret 



en tidligere ejer. 

Knudstedlodden bliver forøvrigt snarest at udpar-
cellere og de dermed forbundne omkostninger udred 
er køber og sælger med hver halvdelen. 

5 
Købesummen er accorderet til 6 , 8 0 0 kr. hvoraf i 
dag er betalt 4oo kr. 
Resten 6,4oo kr. der forrentes fra 11/6 d.år. med 
4% betaler køberen med I 6 0 0 kr. i førstkommende 
11/12 termin, - 12oo kr. i 11/6 termin 1876 og re 
sten 11/12 termin s.år. 
Den sidste betaling kan køberen afgøre med enten 
det hele eller for en del at overtage såmegét af 
sælgerens gæld til kreditforeningen af jyske land-
ejendomsbesiddere som samme forenings bestyrelse 
bevilger, mod at køberen erstatter i dette tilfælde 
sælgeren forskellen mellem det modtagne og sælger-
ens gæld 

6 

Uforhæftet skøde meddeles 11/12 1876 når køberen 
hele købesummen har berigtiget. Omkostningerne til 
nærværende kontrakt og til skødet betaler køber og 
sælger med sin halvdel. 

7 
For købesummens promte og skadesløde betaling inde 
står gårdejer Niels Christensen også kaldet Tækker 



i Ålsrode som cautionist og. selvskyldner hvilke 
conditioner går over på hans arvinger. 
Underskrevne Hans Sørensen Skriver erkjender at ha 
ve med lærer Niels Nicolajsen affattet nærværende 
kontrakt på de vilkår som anført 

Til bekræftelse under vore hænder 
vidnefast. 

Skrevet i Grenå d. 8/7 1875 

Niels Nicolajsen Hans Sørensen Skriver 

Som cautionist og selvskyldner 
Niels Christensen 

Til Vitterlighed: 

Lars Bønløkke Lunoe. 



SKØDE. 

Da Hans Sørensen - også kaldet Skriver - har berig 
tiget købesummen 6 , 8 0 0 kr. ved kontant betaling så 
skal de ved ovenstående købekontrakt afhændede ej-
endomme hvorunder Matr. nr. 17 ^ ved en tilføjel-
else er henført medens dette Matr^ nr. er salget 
uvedkommende i den afhændede ejendom der består af 
Matr. nr. 17 ^ af hartkorn 2 fdk. 1 3/4 alb og gi. 

skat 1,52 kr 
Matr. nr. 4 ^ af hartkorn 3 skp. % fdk og 
Matr. nr. 4 ^ af hartkorn 2 fdk. 3/4 alb med sam-

let gammelskat 7,23 kr. 
herefter tilhøre ham med de samme rettigheder og 
forpligtelser jeg har ejet samme og på de i ved-
hæftede købekontrkt anførte vilkår, 

c b Matr. nr. 4 og 4 er udstykket fra min gård 
Matr. nr. 4 ^ og Matr. nr. 7 af Ålsrode skov med 
indenministeriets approbation af 1/11 sidste år 
og forenes med køberens ejendom Matr. nr. 14 ^ 
og 14 ^ i Ålsrode og de afhændede ejendomme udred 
er årlig vederlag for præstetiende 
Matr. nr. 17 ^ 3 fdk. rug, 2 fdk. byg og 1/4 fdk. 

havre 
Matr. nr. 4^ og 4 ^ 1 skp. alb rug, 1 skp. 1/4 alb 

byg og % fdk. havre 
og i vederlag fpr smårædsel 





Hovedgården sælger Niels Nicolajsen til Rasmus 
Nielsen Bønløkke ved skøde af 19/3 1879 - læst 
24/3 1879. 
Rasmus Nielsen Bønløkke var en brorsøn til hans 
svigerfader Lars Christensen Bønløkke og han var 
bror til Rasmus Peter Adamsens kone Kirsten, så 
det var en handel indenfor familien. 
Der oprettes først en købekontrakt af 5/1 1879. 



KØBEKONTRAKT. 

Oprettet mellem gårdejer Niels Nicolajsen af Åls-
rode som sælger og Rasmus Nielsen Bønløkke af Vos 
næs som køber. 
Underskrevne Niels Nicolajsen sælger og afhænder 
til Rasmus Nielsen Bønløkke den mig efter skøde 
af 2b/6 1873 - tinglæst 23s.m. tilhørende gård i 
Ålsrode by , Ålsø sogn med bygninger og jorder, 
der består af 
Matr. nr. 4 ^ Ålsrode by af hartkorn 3 td. 7 skp. 

2 fdk. 2% alb, og gammelskat 61,9o Kr. 
Matr. nr. 4 ^ af 2 fdk. 3/4 alb - under 4 * 
Matr. nr. 7 Ålsrode kær af 1 skp. 1 fdk. 2^ alb 

ligeledes under 4 ^ 
på følgende vilkår: 

1 

Ejendommen er modtaget af køberen d. 1/4 sidstaf-
vigte og han betaler alle skatter og afgifter af 
samme fra bemeldte dato. 

2 

I salget er indbefattet ejendommend besætning og 
inventarium, der alt er modtaget af køberen. 

3 
Den på ejendommen hvilende aftægt til enken Mette 
Pedersdatter Slot overenstemmende med kontrakt af 
4/lo 1873 - læst 6/lo 1873 udreder køberen fra ej 
endommend tiltrædelse. Bemeldte aftægt er sikret 



ved pant i ejendommen næstefter 12ooo Rbd eller 
24ooo Kr. 

4 
Købesummen er accorderet til 38ooo kr. nemlig 32, 
000 kr. for den faste ejendom og 6ooo kr. for be-
sætning og inventarium. Heraf er betalt l4ooo kr 
derunder indbefattet de 6ooo kr. for besætning og 
Inventarium, 
Resten 24ooo kr. afgør køberen derved at han over 
tager, tilsvarer og forrenter han henholdsvis fra 
11/6 og 1/4 1876 de i ejendommen indestående prio 
riteter nemlig: 
2ooo Kr. til Kreditforeningen af jyske landejen-

domsbesiddere og 
4ooo Kr. til ovennævnte enke Mette Pedersdatter 

Slot efter tingæst panteobligation der 
henstår uslettet i pantebogen og indfrier 
samme efter overenskomst med kreditorer-
ne uden ansvar for mig. 

5 
Aktieretten for 1/6 bankhæftelse er reserveret en 
tidligere ejer. 

6 

Uforhæftet skøde udstedes når køberen forlanger . 
Omkostningeren ved udstedelse og tinglæsning af 
nærværende kontrakt og skøde med stempelafgifter 
betaler sælger og køber hver med halvdelen. 



Omkostningerne ved prioriteternes ordning betaler 
køberen. 
Underskrevne Rasmus Nielsen Bønløkke erkjender her 
ved at have med gårdejer Niels Nicolajsen afslut-
tet nærværende kontrakt på de anførte vilkår. 
For stemplets skyld bemærkes at afgiften til Mette 
Pedersen Slot er ansat til kapitalværdi 600 kr. 

Til bekræftelse under vore hænder 
vidnefast. 

Skrevet i Grenå d. 5/1 1879. 

Niels Nicolajsen 
Rasmus Nielsen Bønløkke 

Til vitterlighed 
Lunøe Frederik Brochmann 

anm: 
I stedet for Matr. nr. 4 ^ der er indbefattet und 
er salget efter foranstående kontrakt er derimod 
afhændet til Rasmus Nielsen Bønløkke 
Matr. nr. 17 ^ i Ålsrode af hartkorn 3 skp. 1 fdk 

1% alb med gammelskat 3 Rbd. 88 sk. el-
ler kroner, der hermed rettes 

p.t. Grenå d. 1/2 1879 
Niels Nicolajsen 

Rasmus Nielsen Bønløkke. 



SKØDE. 

Da Rasmus Nielsen Bønløkke har berigtiget købesum 
men 38,ooo kr. dels ved kontant betaling af l4ooo 
kr og dels ved at overtage gælden til kreditfor-
eningen af jyske landejendomsbesiddere efter pante 
obligation stor 2ooo kr og gælden til Mette Peder 
Slot efter panteobligation for 4ooo kr. ovenen-
stemmende med forannævnte købekontrakts post 4 
meddeles ham herved skøde på den ved kontrakten 
afhændede gård i Ålsrode med bygninger og jorder 
Matr. nr. 4 ^ Ålsrode af hartkorn 3 td. 7 skp. 2 

fdk. alb og gammelskat 61,92 kr. 
Matr. nr. 17 ^ af 3 skp. 1 fdk. 1% alb og gammel 

skat 7,83 kr. 
Matr. nr. 7 af Ålsrode kær 1 skp. 1 fdk. 2% alb 

under 4 ^ 
På de i kontrakten anmeldte vilkår. 

Under min hånd vidnefast 
p.t. Grenå d. 19/3 1879 

Niels Nicolajsen 

Til vitterlighed: 

L. J. Lunøe J. H. Jensen 

Eæst d. 24/3 1879. 









FOLKETÆLLING I ÅLSRODE 
I 8 8 0 

Rasmus Nielsen Bønløkke 36 år gift født i Landet 
sogn - Svendborg amt husfader 
gårdejer 

Maren Rasmussen 29 år gift født i Bjerreby sogn 
Tåsinge hans kone 

Karl Andreas Bønløkke 1 år ugift født i sognet 
Anne Marie Bønløkke under 1 år født i sognet 

Deres børn. 
Martinus Sørensen 19 år ugift født i sognet 
Ane Sofie Andersen 14 år do do 
Søren Sørensen 14 år ugift født i Mørke sogn 
Pouline Frederikke 12 år født i Bjerreby sogn 

Tjenestefolk. 



I 1883 sælger Rasmus Nielsen Bønløkke sin gård som 
forinde er udstykket og derfor bliver der et par 
husmandssteder og hovedparcellen bliver sammenlagt 
med Matr. nr. 13 som derved bliver en meget større 
gård. 
I forbindelse med det omfattende salg udslettes 
Mette Pedersens aftægt af pantebogen: 

Aftægtskontrakt fra Niels Nicolajsen til Mette 
Slot til beløb 3oo Rbd. med prioritet i Matr. nr. 
4 ^ m.fl. i Ålsrode dateret d. 24/lo 1872 - læst 
6/lo 1873 kvitteres til udslettelse af pantebogen 

Mette Slot f. Pedersen 
m.f.p. 

Vitterlighed: Fr. Brochmann Poul Nielsen 





KØBEKONTRAKT. 

Underskrevne gårdejer Rasmus Nielsen Bønløkke sælg 
er til Husejer Anders Johnsen af Ålsrode kær af 
den mig efter skøde læst 24/3 1879 tilhørende ejen - h 
dom Matr. nr. 4 og 17 af Ålsrode by, Ålsø sogn 
og Matr. nr. 7 af Ålsrode kær af hartkorn henholds 
vis 3 td. 7 skp. 2 fdk. 2^ alb -- 3 skp. 1 fdk. 1% 
alb — 1 skp. 1 fdk. 2 1/4 alb -- jordstykketden 
såkaldte " Store Eng " af 5-6 tdl. på følgende be-
tingelser 

1 
Køberen tiltræder straks ejendommen og han udreder 
alle skatter og afgifter af den der opkræves efter 

'.'a^odato 
2 

Aktieretten for 1/6 bankhæftelse ér reserveret en 
tidligere ejer og ejendommen svarer tiendevederlag 

3 
I salget er indbefattet 3 td. havre, 1 td. rug og 
en del halm og gødning som er nærmere påvist. 

4 
Købesummen er accorderet til 33oo kr. 
Den berigtiges således at køberend.d. har meddelt 
mig obligation med pant i den ham tilhørende ejen 
dom Matr. nr. 8 ^ af Ålsrode for 13oo kr. 
og at han kontant betaler resten 2ooo kr. d. 11/12 



termin d.år. tilligemed % års rente a' 4% 
5 

Uforhæftet skøde meddeles i 11 dec. termin d. år. 
såsnart de da forfaldne 2ooo kr. med rente er be-
talt. 

6 
Det solgte bliver snarest muligt udstykket og de 
dermed forbundne omkostninger udreder sælgeren 
Omkostningerne ved nærværende købekontrakt med skø 
de og tinglæsning o.s.v. deles lige lemmem sælger 
og køber 
Underskrevne Anders Johnsen erkjender at have af-
sluttet denne kontrakt med Rasmus Nielsen Bønløkke 
på de anførte vilkår. 

P.T. Grenå d. 4/4 1883 

Rasmus Nielsen Bønløkke 
Anders Johnsen 

Til vitterlighed: 

Fr. Brochmann R. Skårup " 

Læst 24/12 1883. 



SKØDE 

Da købesummen 3,3oo kr. er berigtiget med kontant 
betaling meddeles herved skøde til Anders Johnsen 
på de i Købekontrakten nævnte grundstykke, der ved 
indenrigsministeriets udstyknings approbation af 
28/11 1883 er betegnet 
Matr^ nr. 4 ^ af Ålsrode by og ansat for hartkorn 

2 skp^ 1 fdk. 3/4 alb og gammelskat 4,18 
kr. 

og udreder præstekorntiende rug og byg af hver sort 
2 3/4 fdk. og havre 2 1/4 fdk. 

Småredsel. 
Til præsten Til skolelæreren 

3/4 fdk byg ^ fdk. byg 

Det bemærkes at der af ejendommen svares tiende-
vederlag. 

Thorsø d. 14/12 1883 
Rasmus Nielsen Bønløkke 

Til vitterlighed 
Kristian Nielsen Karl Rasmussen 

Imod tinglæsning af omstående skøde vides intet her 
fra at erindre 

Randers amtsstue d. 18/12 1883 
Pedersen fuldm. 

Læst 24/12 1883. 





KØBEKONTRAKT 

Underskrevne gårdejer Rasmus Nielsen Bønløkke 
sælger til husejer Niels Christoffersen begge af 
Ålsrode af den mig tilhørende ejendom Matr. nr. 
4 ^ og 17 ^ af Ålsrode og Matr. nr. 7 af Ålsrode 
kær af hartkorn henholdsvis 3 td. 7 skp. 2 fdk. 
2% alb -- 3 skp. 1 fdk. alb. — - 1 skp. 1 fdk 
2 1/4 alb. et grundstykke ^ den såkaldte toft -
af størrelse ca 6 tdl. med derpå værende bygning 
er, samt det såkaldte " Tomkjær " på følgende vil 
kår; 

1 
Det solgte bliver snarest muligt at udstykke. De 
dermed forbundne omkostninger udredes af sælger. 

2 
Køberen tiltræder straks ejendommen og han udred 
der skatter og afgifter der opkræves efter dags 
dato. 

3 
I salget er indbefattet 3 td. blandingskorn samt 
noget halm og gødning som nærmere er anvist. 

4 
Købesummen er accorderet til 6,4oo kr. og berig-
tiges derved at køberen førstkommende dec. termin 
kontant betaler et beløb af 3ooo kr. med et ^ års 
rente a'5 % og ved at sælgeren lader resten 3,4oo 
indestå i ejendommen med lovformlig panteobligati 



on lydende på 1. prioritet for de 3ooo kroners 
vedkommende og prioritet næst 3ooo samt indestå-
ende aftægt for restens vedkommende samt på en år 
lig rente af 3% . Forsåvidt angår de 3ooo kr. på 
et halvt års opsigelse, dog således at kapitalen 
forsåvidt angår de 3ooo kr. ikke kan fordres ud-
betalt af kreditor tidligere end 11/6 1886 og for 
restens vedkommende først d. 11/6 eller 11/12 ter 
min der indtræffer et halvt år efter enken i Åls 
rode Mette Slot dør. Alt under forudsætning af 
at pantet holdes velvedlige og renten erlægges 
til rette tid 

5 
Af den på sælgerens samlede ejendom hvilende af-
tægt til nævnte Mette Slot overtager, tilsvarer 
og fra dags dato udreder køberen en vis del nem-
lig ydelsen af mælk som i kontrakten er bestemt 
hvilken ydelse kapitaliseres til 2oo kr. 

6 

Uforhæftet skøde meddeles 11/12 d.år. forsåvidt 
de forfaldne 3ooo kr med renter er betalt og sam 
tidig udstedes obligation for resten af købesum-
men som nævnt. Omkostningerne ved nærværende kon 
trakt med stempel og tinglæsning m.v. deles lige 
Obligationen betaler køberen alene. 
Underskrevne Niels Christoffersen erkjender at 
have oprettet nærværende kontrakt med Rasmus Niels 



en Bønløkke på de anførte vilkår. 
Det bemærkes at aktieretten for 1/6 bankhæftelse 
er reserveret en tidligere ejer og at ejendommen 
er tiendepligtig 

p.t. Grenå den 21/4 1883 

Rasmus Nielsen Bønløkke 
Niels Christoffersen 

Vitterlighedsvidner: 
Fr. Brochmann Hans Pedersen 

Til sikkerhed for den skadesløse betaling af de 
3ooo kr. med rente 11/12 underskriver gårdejer 
Rasmus Sørensen i Ålsrode som kautionist og selv 
skyldner. 

Rasmus Sørensen Slot 
Til vitterlighed: 

Fr. Brochmann Hans Pedersen 



SKØDE. 

Da købesummen 6,4oo er mig kontant betalt meddeler 
jeg herved skøde til Niels Christoffersen på det 
anførte grundstykke der ved indenrigsministeriets 
2. udstyknings resolution af henholdsvis 28/11 
1883 og 12/1 1884 er betegnet som Matr. nr. 4 ^ 
af Ålsrode by og ansat for hartkorn 1 skp. 1 fdk. 
1/4 alb og gammelskat 2,18 r. med pålignet veder 
lag for prx^tekorntiende rug og byg fdk, havre 
1 1/4 fdk. 

Småredsel. 

Til præsten Til skoleholderen 
1 fdk. byg 3/4 fdk. byg 

og tildeles samme ifølge den førstkommende resolu 
tion vederlag for præstekorntiende rug og byg 
fdk. havre 1 1/4 fdk. 
Genstanden for nærværende overdragelse er således 
Matr. nr. 4 ^ og 7 ^ af Ålsrode hvilken ejendom 
herefter skal tilhøre han på de samme betingelse 
som i kontrakten anført. 

Thorsøgård p.t. Grenå 13/1 1885 
Rasmus Nielsen Bønløkke 

Til vitterlighed 
P. Adamsen N. Nicolajsen 





SKØDE. 

Da købesummen 15oo kr. er mig betalt kontant med 
deler jeg herved skøde til Rasmus Pedersen på det 
foranførte grundstykke der ved indenrigsministe 
riets resolution af 28/3 1883 er betegnet som 
Matr. nr. 4 af Ålsrode by, Ålsø sogn og ansat 
for hartkorn 2% alb og gi. skat 39 øre samt pålig 
net redsel 

Til præsten Til skoleholderen 
o o 

og præstekorntiende 
Rug og byg 1/4 fdk. og 1/4 havre 
Hvilken ejendom herefter skal tilhøre Rasmus Ped 
ersen på de i kontrakten anførte vilkår. 

Thorsøgård p.t. Grenå d. 14/1 1883 
Rasmus Nielsen Bønløkke 

Til vitterlighed 

Niels Christoffersen P. Adamsen 











KØBEKONTRAKT. 

oprettet mellem gårdejer Rasmus Nielsen Bønløkke 
af Ålsrode som sælger og gårejer Lars Peder Rasmus 
sen sammesteds som køber. 
Underskrevne Rasmus Nielsen Bønløkke sælger til 
Lars Peter Rasmussan en del af den mig efter skøde 
læst 24/3 1879 tilhørende ejendom Matr. nr. 4 ^ og 
17 af Ålsrode samt Matr. nr. 7 af Ålsrode kær af 
hartkorn henholdsvis 3 td. 7 skp. 2 fdk. 2^ alb -
3 skp 1 fdk. alb og 1 skp. 1 fdk. 2 1/4 alb. 
nemlig den del der ligger nord for byen med und-
tagelse af " Enghaven " og hvilken del udgør om-
trent 4o tdl. på følgende vilkår. 

1 

Det solgte bliver snarest muligt at udstykke og de 
dermed forbundne omkostninger udreder sælgeren. 

2 

Ejendommen svarer tiende vederlag og aktieretten 
for den 1/6 bankhæftelse er reserveret en tidlige 
re ejer 

3 
Køberen modtager ejendommen d. 1/4 d.år. 

4 
Købesummen er accorderet til 24,ooo kr. der be-
rigtiges ved kontant betaling af 6ooo kr ved til-
trædelsen den 1. april dette år uden renter og ved 
kontant betaling af I 8 0 0 0 kr. i 11/12 termin d.år 



med et halvt års rente a 

Udenfor købesummen og uden afgang i denne overtag 
er, tilsvarer og fra 1/4 d.år. udreder køberen af 
den på ejendommen hvilende aftægt til enken Mette 
Pedersen Slot ifølge kontrakt af 4. læst 6. oktob 
er 1873 og hvilken aftægt ved kapitalisering er 

L . . 1 -: - [ . 
ansat til 6oo kr. en forholdsvis del nemlig 1/3 
der kapitaliseres til 2oo kr. og består i at han 
præsterer alle kørsler for aftægtskonen, leverer 
hende årligt en favn bøgeknippe brænde hjemkørt og 
opsat, Indrømmer aftægtskonen ret til foder og 
græsning til 1 får med yngel om somren til slagte 
tid sammah med køberens egne får. Denne aftægt er 
prioritetet i sælgerens ejendom næst 24ooo kr. 

6 

Uforhæftet skøde meddeles i 11/12 termind.år. så-
snart de forfaldne I 8 0 0 0 kr. med renter er betalt 
Omkostningerne i anledning af nærværende kontrakt 
med skøde deles lige. 
Underskrevne Lars Peter Rasmussen erkender at have 
afsluttet denne kontrakt med Rasmus Nielsen Bøn-
løkke på de anførte vilkår. 

p.t. Grenå d. 17/3 1883 
R.N. Bønløkke Lars Peter Rasmussen 
Til Vitterlighed 

Lars Bønløkke Fr. Brochmann 



SKØDE. 

Da købesummen 24ooo kr. er berigtiget ved kontant 
betaling meddeles herved skøde til Lars Peter Ras 
mussen på de i købekontrakten nævnte grundstykker 
der ved indenrigsministeriets udstyknings resolu-
tion af 28/11 1883 er betegnet 
Matr. nr. 4 ^ af Ålsrode og ansat for hartkorn til 

3 td. 3 skp. 3 fdk. 2 alb. og gammelskat 
5o,57 kr. og udreder præstekorntiende - rug 
og byg 1 Ed^. & skp. 3/4 alb - havre 6 skp. 
3 1/4 alb. 

Småredsel 

Til præsten 
1 skp. rug 
3^ skp. byg 

Til skoleholderen 
1 skp. rug og 1 1/4 skp 
byg 

Det bemærkes at ved sammenlægningsbevillingen af 
d.d. der tinglæses samtidig med nærværende skøde 
er det tilladt at sammenlægge nærværende ejendom 
Matr. nr. 4 ^ med køberens tidligere ejendom Matr 
nr. 9 ^ af Ålsrode by og Matr. nr. 1 af Ålsrode 
kær. 
Ejendommen svarer tiende vederlag. 

Thorsø d. 14/12 1883 
Rasmus Nielsen Bønløkke 

Til vitterlighed 
Kr. Nielsen Karl Rasmussen 
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EJENDOMME UDSTYKKET FRA 
MATR. NR. 4 3 



RASMUS PEDERSEN 

MATR.NR.4 ^ 



RASMUS PEDERSEN. 



EJENDOMSHANDLER. 

SALG. 

1887. 

Skøde af 7/lo 1887 - læst lo/lo 1887 fra Rasmus Pe 
dersen til Anders Christian Jacobsen Pelle. 

MAGESKIFTESKØDE 

1891 
Skøde af 3o/7 1891 - læst 21/lo 1891 fra Anders 
Christian Jacobsen Pelle til Jensine Sørensen 

1892 
Skøde af 8/7 1892 - læst 18/7 1892 fra Jensine Sø 
rensen til Marius Andersen Palk. 

1896 
Skøde af 28/12 1896 - læst 11/1 1897 fra Marius 
Andersen Palk til Ålsrode og Omegns Brugsforening 

I huset var der nu brugsforening efter af forening 
i 1896 måtte opgive det tidligere udsalgssted ej-
et ag Juditte Brun 
Der var nu brugsforening her til 19o7. 

Brugsforeningen ved V. Stæhr sælger i 19o7 huset 
til Niels Christoffersen ved skøde af 23/7 19o7 
læst 29/7 19o7. 



Brugsforeningen må finde et andet udsalgssted 



ANDERS JOHNSEN 
MATR. NR. 4 ^ 



ANDERS JOHNSEN, 

1856. 

Født i Ålsrode 22/1 som søn af husmand John Rasmus 
sen og hustru Kirsten Andersdatter. 

1881 
Gift i Homå kirke 14/5 med pigen Ane Sørensdatter 
født på Homå Hede 15/4 1855 - datter af boelsmand 
Søren Andersen Iversen og hustru Inger Kirstine 
Christensdatter på Homå Hede. 

Folketælling i Ålsrode 188o 
Matr. nr. 4 
Ane Marie Pedersen 66 år enke født i gi. sogn 

gårdejer 
Peder Rasmussen 3o år ugift hendes søn 
Eva Sørensen 3o år ugift tjenestepige 
Anders Johnsen 24 år ugift tjenestekarl 



ANE SØRENSDATTER. 

1855. 

Født på Homå Hede 15/4 1855 og døbt i Homå kirke 
17/6 1855 
Faddere: Gdr. Niels Christensens hustru Sara Jens 

en af Balle. 
Gdr. Rasmus Poulsens hustru Marie Sofie 
Mikkelsen af Homå 
Gdr. Jørgen Frederiksen og Mikkel Smed 
af Homå 
Gdr. Jens Andersen af Ålsrode. 

1881 

Gift i Homå kirke 14/5 med ungkarl Anders Johnsen 
25 år - født 22/1 1856 og døbt 25/5 1856 - søn af 
husmand John Rasmussen og hustru Kirsten Anders 
datter i Ålsrode. 

Forlovere Søren Andersen i Homå 
John Rasmussen i Ålsrode. 

Død i Ålsrode 1933 

Ane Johnsen f. Sørensen død 8/6 i Ålsrode og be-
gravet 14/6 1833 i Ålsø 
husejer Anders Johnsens hustru af Ålsrode født 
på Homå Hede 15/4 1855 datter af gdr. Søren An-



dersen og hustru Inger Kristine Christensen på 
Homå Hede 78 år 

1937. 
Anders Johnsen død d. 15/2 1937 i Ålsrode og be-
gravet 2o/2 1937 - alderdomsrentenyder, husejer i 
Ålsrode født 22/1 1856 i Ålsrode søn af gård-
mand John Rasmussen og hustru Kirstine Andersdat 
ter gift med Ane Sørensen, der døde i Ålsrode 
8/6 1933 - 81 år gi. født 22/1 1856. 



BØRN AF ANDERS JOHNSEN 
OG 

ANE SØRENSDATTER 



JENNY KIRSTINE JOHNSEN 

Født i Ålsrode 7/8 1882 



SØREN ERHARD JOHNSEN 

Født i Ålsrode 18/11 1883. 



ALMA AGNETHE JOHNSEN 

Født i Ålsrode 19/7 1888 



ANDERS JOHNSENS EJENDOMSHANDLER 



Allerede inden Anders Johnsen køber Matr. nr. 4 ^ 
Køber han af sin morbroder gdr. Chresten Andersen 
i Ålsrode parcellen Matr. nr. 8 ^ ved skøde af 
17/12 1881 - læst 13/2 1882 



ANDERS JOHNSEN. 



KØB. 

Matr. nr. 8 ^ 

Skøde af 17/12 1881 - læst 13/2 1882 fra gdr. 
Chresten Andersen til Anders Johnsen. 

KØB 

Matr. nr. 4 ^ 

Skøde af 14/12 1883 - læst 24/12 1883 fra Gdr. 
Rasmus Nielsen bønløkke til Anders Johnsen. 

SALG. 

Matr. nr. 4 ^ og 8 ^ 

Skøde af 8/3 191o - læst 14/3 191o fra Anders John 
sen til Jens Peter Nielsen 

SALG 

Matr. nr. 4 ^ og 8 

Skøde af 29/1 1918 - læst 11/2 1918 fra Jens Pe-
ter Nielsen til Niels Peter Nielsen. 



I 1918 deles ejendommen 

Jens Peter Nielsen står som sælger. Han har er-
hvervet ejendommen i 191o fra Anders Johnsen 

SALG 

8 e 
Skøde af 29/1 1918 - læst 11/2 1918 fra Jens Peter 
Nielsen til Anders Christian Jacobsen Pelle. 

SALG 

Skøde af 2/1 1922 - læst 18/1 1922 fra Anders Chr 
Jacobsen Pelle til godsejer H.P.H. Collet på Kat-
holm. 

SALG. 

4 S 
Skøde af 29/1 1918 - læst 11/2 1918 fra Jens Peter 
Nielsen til Niels Peder Nielsen. 

SALG 

Skøde af 3/4 192o - læst 14/4 192o fra Niels Peter 
Nielsen til gdr. Anton Peder Pedersen på Matr.nr 
34 ^ og ejendommen kommer ind under denne Matrikel 

SALG 
4 R og 34 3 
Skøde af 15/3 - læst 23/3 1927 fra Anton Peter Pe 
dersen til Hans Thomsen. 



Matr. nr. 22 ^ 

Ejendommen sælges af godsejer Dinesen ved skøde 
af 22/12 1879 - læst 12/1 188e til Chr. Peder-
sen. 

SALG. 

Skøde af 15/2 19o2 - læst 24/2 19o2 fra Chr. Pe 
dersen til Jens Peder Nielsen. 

SALG. 

Skøde af 8/3 191o - læst 14/3 191o fra Jens Pe-
der Nielsen til Anders Johnsen. 

Samme dag sælger Anders Johnsen sin ejendom Matr 
nr. 4 ^ og 8 ^ til Jens Peder Nielsen.. 
Efter realregistret handles parcellen ikke igen 
inden 193o så det er her Anders Johnsen lever. 



Matr. nr. 22 ^ 

Skøde fra skræder og husejer Chresten Pedersen af 
Ålsrode til forpagter Jens Peder Nielsen sammest. 
på Matr. nr. 22 ^ af Ålsrode tillige tinglæst 
som pant for aftægt til Chresten Pedersen og hu-
stru Inger Elisabeth Christensen - værdi 15o kr. 
med 2. prioritet dateret d. 15/2 19o2 - læst 24. 
februar 19o2. 
Foranstående skøde kvitteres herved til udslettel 
se af pantebogen for såvidt angående de deri nævn 
te brugsret. 

Ålsrode d. 8/3 191o 
Inger Elisabeth Christensen 

m.f.p. 

Til vitterlighed hvorhos vi attestere at enken 
Inger Elisabeth Christensen forinden med ført pen 
hun underskrev foranstående kvitteringspåtegning 
godkendte dens indhold der var hende tydelig fore 
læst 

Albert Pedersen 
Jens Sørensen 



SKØDE FRA JENS PETER NIELSEN 
TIL 

ANDERS JOHNSEN PÅ 
MATR. NR 22 ^ 



SKØDE. 

Underskrevne husejer Jens Peter Nielsen af Ålsro-
de skøder og overdrager herved til Anders Johnsen 
sammesteds den mig tilhørende ejendom Matr. nr. 
22 ^ af Ålsrodé, Ålsø sogn af hartkorn 2 alb.til-
ligemed derpå værende bygninger med mur og nagel-
fast tilbehør og endvidere den dertil i sin tid 
udlagte andel af gadejorden, hvilken andel nu er 
matriculeret som Nr. 58 af hartkorn 1/4 alb. 
Og da Anders Johnsen har berigtiget købesummen 
8oo kr. derved at han har overtaget tilsvarer og 
fra 11/12 f.år. at regne forrenter den i ejendom-
men indestående gøæld til Kreditforeningen i Ål-
borg oprindelig stor 5oo Kr. 
hvoraf reservefondsandelen og det der er afdraget 
kommer køberen tilgode. 
Så skal den omhandlede ejendom Matr. nr. 22 ^ 
58 herefter tilhøre ham med de samme rettigheder 
og forpligtelser hvormed jeg har ejet den i hvil-
ken henseende bemærkes 
at jeg mangler afkomst til Matr. nr. 58, der eft-
er matriculen er anført ejet af Chresten Pedersen 
den tidligere ejer af Matr. nr. 22 ^ 
og iøvrigt på vilkår at han betaler skatter og af 
gifter af ejendommen og udreder halvdelen af om-
kostningerne med nærværende handel. 



Pt. Grenå d. 8/3 191o 

Jens Peter Nielsen 
Anders Johnsen 

Til vitterlighed 
A. Andersen 

Jens P. Pedersen. 



SKØDE TIL JENS PETER NIELSEN 
FRA 

ANDERS JOHNSEN 
PÅ 

MATR' NR.8_^ og 4 ^ 



SKØDE. 

Underskrevne husejer Anders Johnsen af Ålsrode 
skøder og overdrager herved til Jens Peter Niels-
en sammesteds den mig tilhørende ejendom i Åls-
rode by, Ålsø sogn 
Matr. nr. 8 ^ af hartkorn 3 fdk. 1 % alb 
Matr. nr. 4 ^ af hartkorn 2 skp. 1 fdk. 3/4 alb. 
tilligemad derpå væreide bygninger med mur og nag 
elfaste genstande, ejendommens besætning og inven 
tarium, hvoriblandt 2 små heste, 4 køer, 1 kalv, 
2 vogne, plove og harver, 1 tromle, 1 radrenser, 
1 aljetønde, 1 rensemaskine samt 2oo pund byg og 
en del utærsket havre samt gødningen. 
Og da Jens Peter Nielsen har berigtiget den accor 
derede købesum 78oo kr 
hvoraf looo kr. regnes for besætning og øvrigt 
fulgt løsøre derved at han har overtaget, tilsva-
rer og fra 11/12 f. år. at regne forrenter den i 
ejendommen indestående pantegæld til Kreditfor-
eningen i Viborg oprindelig stor 4,2oo kr. 
hvoraf reservefondsandelen og det der er afdraget 
kommer køberen tilgode. 
og har meddelt mig obligation for 3ooo kr. 
samt på andre måder berigtiget _-6oo_kr 

lait 7,8oo kr. 



så skal den omhandlede ejendom Matr. nr. 8 ^ og 
4 ^ af Ålsrode med bygninger og tilbehør som nævnt 
herefter tilhøre ham med de samme rettigheder og 
pligter hvormed jeg har ejet den og i hvilken hen 
seende bemærkes at aktieretten for 1/6 bankhæftel 
se er reserveret og iøvrigt på vilkår at han be-
taler fremtidige skatter og afgifter og udreder 
halvdelen af omkostningerne ved handlen, 

p.t. Grenå d. 8/3 191o 

Anders Johnsen 
Jens Peter Nielsen 

Til vitterlighed 
A. Andersen J. P. Pedersen 

Læst 14/3 1910. 



NIELS CHRISTOFFERSEN 
MATR.NR. 4 ^ 
MATR.NR. 17 ^ 



NIELS CHRISTOFFERSEN 

Født i Ålsrode 14/12 1848 - søn af husmand Christ-
offer Sørensen og hustru Maren Hansdatter. 

Gift med Karen Marie Christensen. 

1913 
Niels Christoffersen død i åLsrode 28/8 191å og 
begravet i Ålsø 3/9 19lå - particulier i Ålsrode 
Født i Ålsrode 14/8 1848 - søn af husmand Christof 
fer Sørensen og hustru Maren Hansdatter i Ålsrode 
Gift med Karen Marie Christensen i Ålsrode - død 
12/6 1912 - enkemand. 



KAREN MARIE CHRISTENSEN. 

1852. 

Født i Glatved - datter af gårdmand Chresten Chris 
tensen Rovsing og hustru Ane Margrethe Jensdatter 

Gift med husmand i Ålsrode Niels Christoffersen 

1912 
Karen Marie Christoffersen død i Ålsrode 12/6 
1912 og begravet 18/6 1912 
Husejer Niels Christoffersens hustru i Ålsrode, 
født i Glatved - datter af gårdmand Chresten Chris 
tensen Rovsing og hustru Ane Margrethe Jensdatter 
i Ålsrode - 6o år. 



FORÆLDRE 

CHRISTOFFER SØRENSEN 
Født i Kerteminde 14/11 1813 som søn af arbejds-
mand Søren Grav i Kerteminde 

Gift med Maren Hansdatter født i Vedby sogn 

De fik et husmandssted i Ålsrode 

Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

et hus 
Jens Nielsen 65 år gift født i Lyngby sogn hus 

fader indsidder 
Karen Marie Andersen 51 år gift født i sognet 

hans kone 
Kristjan Jensen 13 år ugift født i sognet der-

es barn 
Kristoffer Sørensen 66 år gift født i Kjerte-

minde, Odense Amt husejer 
Maren Hansdatter 66 år født i Vedby sogn hans 

kone 

1896 
Kristoffer Sørensen død 2o/3 1896 husejer i Ålsro 
de, født i Kjerteminde 14/11 1813 søn af arbejds-
mand Søren Grav i Kerteminde enkemand efter Maren 
Hansdatter i Ålsrode 82 år. 



CHRESTEN CHRISTENSEN ROVSING 
Født i Hoed sogn ca 1828 

Gift med Ane Margrethe Jensen 

Født i Rosmus sogn ca 1827. datter af Jens Mikkel 
sen 

De fik i 1855 Matr. nr. 3 ^ i Åisrode 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

1 hus 

Niels Christoffersen 31 år gift født i sognet 
husfader daglejer i landbruget 

Karen Marie Christensen 28 år gift født i sog 
net hans kone. 

Christian Christoffersen under 1 år ugift der 
es søn. 



BØRN AF NIELS CHRISTOFFERSEN 
OG 

KAREN MARIE CHRISTENSEN 



CHRISTIAN CHRISTOFFERSEN 

Født i Ålsrode 1879 

Ved faderens død i 1912 var han grosserer i Skive 



KØB OG SALG AF PARCELLER 



KØB. 

Matr. nr. 23. 

Skøde af 19/12 1877 fra Hans Rasmussen - læst 
11/2 1878 til Niels Christoffersen. 

SALG. 

Skøde af 2/1 1884 fra Niels Christoffersen -
læst 7/1 1884 til Niels Severin Rasmussen Slot 



KØB. 

MATR.NR 4 ^ og 17 ^ 

Skøde af 13/1 1885 - læst 26/1 1885 fra gdr. 
Rasmus Nielsen Bønløkke til Niels Christoffer-
sen. 

KØB. 

Matr. nr. 25 

Skøde af 15/12 1899 - læst 18/12 fra husmand 
Søren Pedersen Konges enke Jørgine Juliane Pe-
dersen f. Sørensen til Niels Christoffersen. 

SALG. 

Matr. nr. 4 ^ 17 ^ og 25 ^ 

Skøde af 19/6 1912 - læst 22/6 1912 fra Niels 
Christoffersen til Niels Peder Nielsen. 



Matr. nr. 31 

NIELS PETER NIELSEN 

KØB. 

b 

Skøde af 2o/12 1912 - læst 12/1 1914 fra A. Ples-
ner til Niels Peder Nielsen. 

SALG. 

Matr. nr. 4 ^ 17 ^ 25 ^ og 31 ^ 

Skøde af 17/12 1914 - læst 21/12 1914 fra Niels 
Peder Nielsen til Jens Christian Svidt. 



MATR.NR. 4 

KØB 

h 

Skøde af 23/7 19o7 - læst 29/7 19o7 fra V. Stæhr 
m.fl. til Niels Christoffersen 

Det er denne matrikel Christian Christoffersen ved 
skifteudskrift - læst 12/1 1914 får adkomst til 
og sælger videre til Rasmus Pedersen Møller ved 
skøde af 2o/12 1913 - læst 12/1 1914 



SKIFTEUDSKRIFT I BOET EFTER 
NIELS CHRISTOFFERSEN 

LÆST 12/1 1914 
SOM ADKOMST FOR 

CHRISTIAN CHRISTOFFERSEN 

PÅ 
MATR. NR. 4 ^ 



UDSKRIFT 

fra Nr. og en del af Sdr. Herreds skifteproto-
kol 

År 1913 den 4. september eftermiddag kl. 4 blev 
Nr. og en del af Sdr. Herreds skifteret sat på 
herredskontoret i Grenå og administreret af den 
ordinære skifteforvalter og skriver med medtagne 
vidner hvor da foretages 

Boet efter husejer Niels Chris-
toffersen af Ålsrode død 28/8 
1913 

For protokollen mødte eneste søn Christian Chris 
toffersen 34 år gi. og købmand i Skive, der op-
lyste at afdøde hensad i uskiftet bo efter sin 
afdøde hustru Karen Marie Christoffersen død 
12/6 1912 samt at komparenten var eneste arving 
efter afdøde. 
Komparenten vedgik derefter arv og gæld i boet 
og begærede sig boet udleveret til privat skifte 
Konparenten fremlagde derhos arveanmeldel. 
Boet sluttet. 

Chr. Christoffersen 

Skifteretten hævet 
J. Vogelius 

Vidner: M. Jensen Harch. 



SALG TIL RASMUS PEDERSEN MØLLER 



Matr. nr. 4 

KØBEKONTRAKT. 
h 

oprettet mellem undertegnede grosserer Chr. Chri 
stoffersen af Skive og ligeledes undertegnede 
Rasmus Pedersen Møller af Sdr. homå 

Jeg Christoffersen sælger herved til nævnte Møl-
ler den mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende 
ejendom af Ålsrode by, Ålsø sogn skyldsat for 
hartkorn alb under Matr. nr. 4 ^ med påståen 
de bygninger, disses mur og nagelfaste tilbehør 
derunder kakkelovn og 2 komfurer og 1 gruekedel 
Handlen er indgået på følgende vilkår. 

1 
Køberen overtager ejendommen d. 1/11 d.år. men 
står allerede fra dags dato i enhver henseende 
for købers regning og ricico så at han i ilds-
brandstilfælde hæver assurancesummen til anord-
ningsmæssig anvendelse. 

2 

Køberen betaler alle af ejendommen fra 1/11 gå-
ende skatter og øvrige afgifter. 

3 
Den accorderede købesum er 2,2oo kr. 
Denne købesum afgøres ved at køberen overtager og 
fra 11/12 d.år. forrenter l,loo kr 



til kreditforeningen samt ved at køberen senest 
1. dec. termin samtidig med udstedelse af anmærk 
ningsfrit skøde kontant og skadesløst på sælgers 
bopæl betaler l.loo kr. 

Alle med denne kontrakt forbundne omkostninger 
betales af sælgeren 

Det på kreditforeningen afdragne beløb samt re-
servefondsandelen kommer køberen tilgode. 

Køberen overtager ejendommen med de samme alm. 
rettigheder og forpligtelser hvormed de hidtil 
har tilhørt sælgeren, der indestår for vandhjem-
mel. 

7 

Betaler Køberen ikke rettidig købesummen har han 
forbrudt sin ret til den solgte ejendom som sælg 
eren derfor eller i vægringstilfælde ved fogden 
hjælp og på køberes bekostning kan sætte sig 
i besiddelse af. 

8 

I misligholdelstilfælde er den misligholdende 
part erstatningsdygtig og i søgsmålstilfælde ved 



tages den hustige retsforfølgning efter forordn, 
af 25/1 1828 

Skive den 19/lo 1913 

Chr. Christoffersen 

Vitterlighedsvidner: 

M. Pedersen Niels Nielsen. 

Homå d. 2o/lo 1913 

Rasmus Pedersen Møller 

Vit. 
Kr. Jensen. 



SKØDE TIL RASMUS PEDERSEN MØLLER 



SKØDE. 

Da køberen Rasmus Pedersen Møller nu af Ålsrode 
har berigtiget købesummen, skøder sælger og en-
delig overdrager jeg grosserer Chr. Christoffer 
sen til køberen hvem den derfor skal tilhøre 
som hans lovlige og retsmæssige ejendom idet jeg 
indestår for vandhjemmel efter loven. 
Købekontraktens bestemmelser står iøvrigt ved 
blivende ved magt dog således at køberen selv 
skal betale den i dec. termin d. år. forfaldne 
renteydelse. 

Skive d. 2o/12 1913 
Chr. Christoffersen 

Til vitterlighed: 
M. Hansen. 



NIELS PETER NIELSEN. 



NIELS PETER NIELSEN. 

Født i Ålsrode ca 1867 som søn af arbejdsmand 
Niels Nielsen og hustru Ane Kirstine Kristensen 

Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

1 hus 
Niels Nielsen 58 år gift født i Vistoft sogn 

arbejder i landbruget. 
Ane Kirstine Kristensen 48 år gift født i sog 

net hans kone. 
Johannes Julius Nielsen 23 år født i sognet 
Niels Peter Nielsen 13 år født i sognet 
Dorthe Marie Nielsen lo år født i sognet 

ugifte deres børn. 

1914 
Niels Peter Nielsen sælger sine ejendomme ved 
skøde af 17/12 1914 - læst 21/12 1914 til Jens 
Christian Svidt. 



JENS CHRISTIAN SVIDT 



JENS CHRISTIAN SVIDT. 
OG 

OLINE KIRSTINE JENSINE OLSEN. 

Da de køber ejendommen Matr. nr. 4 ^ 17 ^ 25 ^ 
og 31 ^ i Ålsrode af Niels Peter Nielsen i 1914 
kommer de fra Ginnerup. 

Deres børn: 

19o5. 
Petrea Alberte Svidt født 16/3 19o5 i Ginnerup 
som datter af fodermester Jens Christian Svidt 
og hustru Oline Kirstine Jensine Olsen. 

1928 
Ugift gdr. Jens Kristian Brun af Gerrild født 
sammesteds 17/9 1898 søn af gårdfæster Peder 
Brun og hustru Christance Sørensen i Gjerrild 
gift i Ålsø kirke 6/5 1928 med pigen 
husassistent Petrea Alberthe Svidt af Ålsrode-
født i Ginnerup by 16/3 19o5 datter af fodermest 
er Jens Christian Svidt og hustru Oline Kristi-
ne Jensine Olsen - nu gårdfolk i Ålsrode. 



ANNA HARRIET SVIDT' 

Født i Fannerup - Ginnerup sogn - 3o/12 1912 som 
datter af arbejdsmand Jens Christian Svidt og 
hustru Oline Kirstine Jensine Olsen 

Konfirmeret 

1933 
Ugift landbrugsmedhjælper Jens Peder Pedersen af 
Ålsrode født i Balle 7/1 19o5 søn af murer An-
ton Pedersen og hustru Augusta Korinna Louise An 
dersen 
gift Il/lo i Ålsø kirke med 
ugift husassistent Anna Harriet Svidt af Ålsrode 
født i Fannerup ^ Ginnerup sogn 3o/12 1912 - dat 
ter af arbejdsmand nu gdr. Jens Christian Svidt 
og hustru Oline Kirstine Jensine Olesen 



ELLY JOHANNE SVIDT 

1915 

Født i Ålsrode 17/2 1915 som datter af gårdejer 
Jens Christian Svidt 32 år af Ålsrode og hustru 
Oline Kristine Jensine Olsen 

Gift med arbejdsmand i Ålsrode Anker Marius Niels 
en 



HENRY CHARLES SVIDT 

1921. 

Født i Ålsrode 12/1 1921 - søn af gårdejer Jens 
Christian Svidt og hustru Oline Kristine Jensine 
Olsen 36 år 
Døbt i Ålsø kirke 17/4 1921 
Faddere Barnets forældre 

Smed Axel Christensen og hustru i Ålsrode 



DØDFØDT PIGE. 

1918. 

Dødfødt pige død 23/8 i Ålsrode og begravet 24/8 
- datter af gdr. Jens Christensen Svidt og hustru 
Oline Kristine Jensen Olsen af Ålsrode født sst. 


