
KATHOLMS JORDEBOG 
FOR ÅLSRODE 

1688. 

Matr. Brugere Td. Skp Fdk All 
nr. 
1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 
2 Søren Thomasen 6 1 1 1 
3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 
4 Jens Knudsen 6 2 2 1 
5 Ingvar Rasmussen 7 0 0 1 
6 Niels Rasmussen Krarup 6 1 2 2 
7 Mads Sørensen 6 4 2 2 
8 Rasmus Rasmussen 6 3 3 0 
9 Søren Mikkelsen Skriver 6 4 0 0 

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

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

Husmænd 

6 5 1 1 

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



RASMUS RASMUSSEN. 

FÆSTER PÅ MATR' NR; 8 1688 



RASMUS RASMUSSEN. 

Han er født ca 1628. 

Han var gift med Maren Rasmusdatter i hendes 
3. ægteskab. 
Da Rasmus Rasmussen døde i 17o9 var han enke-
mand. Præsten skriver: 
17o9 
Dom 1. post trinitatis begravet Rasmus Rasmus 
sen af Ålsrode - som var 81 år gammel. 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
RASMUS RASMUSSEN AF ÅlSRODE 

Efter forhen under dato 7. juni 17o9 gjorde regi-
strering og vurdering over sal. Rasmus Rasmussen 
i Ålsrode som døde den 5. juni ditto år hans efter 
ladte midler og samme tid til i dag gjorde ind-
kaldelse her til skifte var vi underskrevne for-
samlede her til skifte nemlig på højvelbårne nå-
dige herskabs vegne som skifte forvalter Søren Jør 
gensen tilligemed tvende mænd nemlig Poul Ibs og 
Søren Rasmussen Slot af Ålsrode for at holde skif 
te og deling imellem den sal. mands efterladte 
stedbørn: 

Rasmus Rasmussen 
Birgith Rasmusdatter 

og 
Maren Sørensdatter Bastes 

Hvilke var den sal. mands forhen døde hustru Maren 
Rasmusdatters børn med de 2 forrige mænd navnlig 
Rasmus Lauridsen og Søren Michelsen og på den and 
en side forbemeldte sal. mands søskendebørn navn 
lig: 

Rasmus Sørensen - her ibid 
Jens Sørensen i Karlby item 
Anna Sørensdatter - tjenende Hans 
Eriksen i Fuglsang og 
Anders Sørensen i København 



Boets midler befandtes efter registrering som følg 
er: 

Rdl. Mrk. Sk 

1 gi. fyrbord med åben fod 0 4 4 
1 gi. fyr hængeskab uden lås man med 

et hængsel 0 1 2 
1 gi. fyrkiste med et fordravet lås. 

2 stk. bånd af stoffer 0 1 8 
1 fyrskrin uden lås og hængsel 0 2 0 
1 flødebøtte 0 0 8 
1 kniv o o 2 

i Buret 
1 gi. fyr standskab 0 5 0 
1 gi. ubrugeligt fyrkiste 0 0 12 
1 gi. bagetrug 0 3 8 
1 gi. bøge sengested 0 o 12 

Deri klæder 
1 uld dyneværk o 1 2 
1 gi. linds overdyne 0 2 0 
1 uldhovedpude 0 o 8 
1 par gi. blårgarns lagner 0 1 o 
1 gi. kværn med behør 0 2 0 
1 gi. sold 0 0 4 
2 gi. standtønder 0 0 6 

1 kjelderen 
1 øltønde 0 2 0 



1 kærne o o 6 
1 gi. jerngryde uden bånd 0 0 6 
1 gi. fireling med potøse udi o o 2 
2 gi. pibestobe o 0 2 

Salset 
1 gi. egebryggekar o 4 0 
1 gi. ege ditto o 3 o 
1 gi. bøge ditto o o 8 
1 gi. fyrbænk o o 14 
1 gi. bøge bagetrug 0 0 8 
1 gi. strippe 0 0 6 
1 gi. øltønde 0 o lo 
1 gi. fyr ballie 0 o 5 
1 gi. løb 0 o 1 
1 gi. strippe og spand o o 8 

Loftet 
1 gi. fyr ildkar 0 1 o 
1 mindre ditto ag eg 0 1 0 
3 standtønder o 0 8 
1 gi. bøge salttrug o 0 6 
2 østestripper o 0 8 
4 flasker o 1 0 
1 gi. sold o 0 3 
4 sække 0 0 12 

Herberget 
1 gi. seng - ej værd at vurdere 

Derudi 
I A u Iddyne 0 3 o 



1 gi. uld ovedyne 0 1 o 
1 linds hovedpude 0 0 6 
1 par blårgarns lagner 0 2 4 

1 en anden seng 
1 gi. linds bolsterdyne 0 0 6 
1 gi. ulds stribet hovedpude 0 0 8 
1 par blårgarns lagner o 1 0 
1 gi. seng af værdi 0 0 2 
3 nye bartræer 0 0 12 
4 gi. ditto 0 0 8 
1 buesav 0 1 4 
1 bredøkse o 0 lo 
1 gi. håndøkse o 0 8 
1 ditto økse 0 1 0 
1 naver o 0 4 
1 sav 0 0 2 
1 spigebor o 0 2 

1 gården 
1 vogn med behørig hammel og stang 2 4 0 
1 ditto 2 2 0 
1 ditto 2 0 o 
9 par leider 0 3 0 
3 læsnings stænger 0 1 8 
2 gi. forreb og 2 bagreb 0 1 0 
1 plov med behørig jern samt træk 

til 6 bæster 1 0 0 



1 gi. bagplov uden jern 0 1 0 
2 gi. sække o 2 o 
2 forke o 0 14 
2 leer 0 2 o 
2 gi. hørknive 0 o lo 
1 båndkniv 0 o 4 
1 tørvespade 0 o 12 

Bæster oå ; fæmon. 
1 grå vallak 8 år 6 4 0 
1 brun ditto 12 år 5 2 0 
1 brun ditto 16 år 2 1 0 
1 hvid ditto 12 år 4 1 0 
1 sort ditto 6 år 3 2 0 
1 brunblisset hingst 3 ! år 3 4 0 
1 gul hoppe 12 år 2 4 0 
1 sort ditto 8 år 4 0 0 
1 brun ditto 5 år 2 0 0 
1 gulblisset årings mersplag 1 2 o 
1 brun ditto 3 år 1 4 o 

1 sort ko 5 år 4 o 0 
1 sort ditto 6 år 3 3 0 
1 sort ditto 7 år 4 0 0 
1 sort ditto 12 år 2 2 0 
1 sort ditto lo år 2 o 0 
1 sortgrimet stud 6 år 3 2 0 
1 sorthjælmet ditto 3 år 2 o 0 
1 sortbroget årings kalv 1 o 0 
1 spæd kviekalv 0 3 0 



1 sorthjelmet kvie 3 år 2 0 o 
1 sort kvie 5 år 1 0 0 
1 får med lam 3 1 8 
noch A får og 2 lam 1 4 0 
2 gæs, 1 gase og 7 gæslinger 1 2 4 
3 so svin o 3 o 
1 hane og seks høns o 2 o 

1 slibesten o 2 o 
seler til 6 bæster og 3 tømmer 1 3 0 

Tilsammen 88 7 13 

Derimod befandtes at være bortskyldig i gæld: 
April kvartal 3 2 o 
hvortil blev udlagt den sort-
hjelmede stud - 6 år - 3 2 o 
Præsten tilkendes for sin lig-
prædiken 2 o o 
og degnen for sin sang 0 2 o 
Gården var så brøstfældig, at knapt 
halvdelen af 4 rad huse kunne blive 
bestående, hvilke ikke kunne repare 
res for mindre end penge 82 0 0 
Efter forordningen udlægges til 
plov og harve og bæster: 
8 brugelige bæster a' lo rdl. er 8o 0 0 
1 plov med jern og behør til 6 
bæster 3 2 0 



d p 
2 harver med behør og seler 
til 2 bæster 2 
Jorden var besået og bliver en 
del til folkenes løn 
Bliver så denne besværing foruden 
den blivende løn 173 
som langt overgår boets midler så der ej var arv 
til kongens og herskabets fordring og langt mind 
re til gældens afbetaling eller deling mellem ar 
vingerne. 
Dog blev efter nådig herskabets 
ordre udlagt til præsten for lig-
prædiken 1 sorthjelmet stud 3 år 2 o o 
Den sal. mands gi. kiste 1 8 
1 gi. standtønde 8_ 

lait 2 2 o 

Rasmus Lauridsen, som længe havde tjent der i 
gården vil lident eller intet nøje for sin umage 
blev givet tvende får, 2 skp. rugsæd, 2 skp. byg 
sæd, 2 skp. boghvede og 8 skp. anden sæd - item 
hans seng, som er den første der herudi findes 
antegnet - så blev han og givet den sal. mands 
gangklæder som var 1 grå vadmels kiole, 1 par 
blårgarns og 1 par vadmels bukser, 1 underlinds 
klæding hvilke ej heller var værd at give tvende 
mark for. 
Det øvrige som blev så tilbage af boets midler 



fik Jacob Nielsen i antvording som gården hav-
de i fæste og lovede hån derimod at svare her-
skabet gårdens besætning og dens brøstfæld item 
fornøje skifteforvalteren såvel og tjenestefolk 
enes krav - er krav for sig selv at bevise for 
deres møje til løn. 
At således er passeret testerer vi med under-
skrift 

Stervboet i Ålsrode den 3. juli 17o9 

Søren Jørgensen 
Søren Rasmussen Slot. 



MAREN RASMUSDATTER. 

Maren Rasmusdatter var gårdfæster Rasmus Rasmus-
sens kone da hun døde. 
Hun er død før kirkebogen starter 17o8 
Hun havde tidligere været gift 2 gange 
1 gang med Rasmus Lauridsen: 
Børn med Rasmus Lauridsen: 

Rasmus Rasmussen 
Birgiteh Rasmusdatter 

2 gang med Søren Michelsen: 
Børn med Søren Michelsen: 

Maren Sørensdatter 
Maren Sørensdatter var gift med gårdfæster i Åls-
rode Rasmus Bast ved skiftet i 17o9 efter Rasmu 
Rasmussen - hendes 3. mand. 

3. gang gift med Rasmus Rasmussen og med ham har 
hun ingen børn. 



JACOB NIELSEN 
FÆSTER PÅ MATR. 8 I ÅLSRODE 

17o9 - 1736 



I 1723 døde godsejeren på 
Katholm og i efteråret 1723 blev godset solgt 
til Peder Rosenørn fra godset Mejlgård på Nord 
Djursland. 
I Katholms jordebog fra 1724 sees hvad der af 
ejendomme fulgte med i skødet. Der er for Åls-
rode ikke kun de med hartkorn boende gårdfæst-
ere men også husmænd og de jordløse husmænd 
hvis huse godsejeren selvfølgelig også ejede. 



JORDEBOG FRA P' ROSENØRNS SKØDE 
TIL KATHOLM 

Matr. Brugere. Td. Skp Fdk AJ 
nr. 
1 Rasmus Christensens enke 

og søn Chresten Rasmussen 6 5 1 1 
2 Thomas Sørensen 6 1 1 1 
3 Søren Rasmussen Slot 6 5 1 0 
4 Søren Ifversen 6 2 2 1 
5 Søren Pedersen 7 0 0 1 
6 Søren Rasmussen 6 1 2 0 
7 Hans Andersen Slot 6 4 2 2 
8 Jacob Nielsen 6 3 3 0 
9 Christen Hjulmands enke og 

søn Knud Christensen + 
Jens Rasmussen 6 4 o o 

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

Anders Nielsen 6 4 1 o 
15 Anders Bern + Peder Lund 6 2 1 2 
16 Rasmus Andersen Bloch 6 1 0 2 
17 Rasmus Molbo 6 5 1 1 



Husmænd med jord 

1 Hans Smed o 3 3 1 
2 Niels Jensen - Birkefoged o 2 o 2 
3 Niels Clausen o 1 o 2 

Jordløse husmænd. 

Jens Schræder 
Jørgen Schoemager 
Niels Rasmussens enke 
Jørgen Treschomand 
Rasmus Albøge 
Poul Knudsen 
Ifvor Jensen 



JACOB NIELSEN. 

Født ca 167o 

1710 
l.post trinitatis cop. Jacob Nielsen og Maren 
Andersdatter af Høbjerg 

1736 

Festo Viridium den 29. marts jordet Jacob Niels 
søn af Ålsrode - 66 år 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
JACOB NIELSEN 

I ÅLSRODE 

Anno 1736 den 4. april var jeg underskrevne 
Laurs Andersen - ridefoged på Katholm - tillige 

de 
med 2 tiltagne vurderingsmænd navnlig Søren 
Rasmussen Slot og Hans Andersen Slot - begge af 
Ålsrode udi sal. Jacob Nielsens efterladte 
stervbo som boede og døde der sammesteds for at 
registrere og vurdere, samt derefter at skifte 
og dele hvad som efter den sal. mand befandtes 
imellem hans efterladte enke og børn og var til-
overværelse enkens laugværge Anders Nielsen af 
Ålsrode, hvor da blev begyndt som følger: 

Rdl. Mrk. Sk. 
Først i stuen 

1 fyrbord o 3 o 
1 hjørneskab af fyr o 2 o 
1 sengested af fyr o 4 o 

derudi klæder 
1 brun og hvidstribet overdyne 0 4 0 
1 grå mindre ditto 1 0 0 
2 hvide uldne puder 0 2 0 
1 par blårgarns lagner 0 2 0 
1 gi. lærreds omhæng 0 1 0 
1 andet sengested som ej er værd 

at vurdere 



Derudi klæder 
1 sort sengeklæde 0 1 0 
1 hvid ulden overdyne 0 2 0 
1 gi. bolster underdyne 0 3 0 
1 par gi. blårgarns lagner 0 1 0 
2 de gi. vaskestel 0 0 12 

1 gi. hængeskab 0 2 0 
1 den liden stue 

1 gi. fyrbord 0 1 0 
1 gi. fyrkiste 0 2 0 
1 fyrskrin 1 0 0 

Derudi den sal. mands 
gangklæder 

1 grå vadmels kiole o 3 0 
2 de hvide vadmeld trøjer 0 3 0 
1 skindtrøje 0 2 0 
1 par skindbukser 0 2 0 
2 de par strømper 0 1 8 
1 gi. hat 0 1 0 
1 gi. foret hue 0 0 8 
1 par gi. sko 0 2 0 

1 kælderen 
1 hel øltønde 0 2 0 
1 halv tønde 0 1 4 
1 gi. kærne 0 0 8 
1 gi. smør otting 0 0 6 
1 gi. jernpande 0 1 0 



1 gi. rist 0 0 8 
4 stenfade 0 0 4 
6 trætallerkener 0 0 6 
1 madkurv, 2 gi. kar og 1 gi. 

haspe 0 4 o 
1 stenkrus med låg, 1 stenflaske 

og 1 pottellie o 1 2 
Udi bryggerset. 

1 halvtøndes kobberkedel 4 o o 
1 gi. ditto på 2 potter 0 1 0 
1 ege ølkar 0 2 o 
1 kværn med behør 0 3 o 
1 ballie 0 0 12 
1 pande o 0 6 
1 strip o 0 4 

På loftet 
6 sække af 2 mrk. 2 0 0 
2 ^^ sælde af 8 sk. 0 1 0 
1 sælde 0 1 0 
1 brade 0 0 6 

Jernting 
1 bredøkse 0 2 o 
1 håndøkse 0 1 8 
2 naver 0 0 12 
1 spigebor o 0 12 
1 buesav 0 0 12 
1 båndkniv 0 0 6 
1 tørvespade 0 o 8 



1 gravespade o b 6 
2 ^^ forke o 1 o 
3 høleer 1 2 o 

2 vogne med behør 6 o o 
1 gi. ditto 2 o o 
1 plov med behør 1 o o 

de 
2 harver med behør o 3 o 
1 slibesten o 1 o 

I karlens kammer 
1 sengested som til ingenting 

er nøttig 
Derudi klæder 

1 ulden sort og gråstribet over-
dyne o 2 o 

1 linneds under ditto o 3 o 
1 pude o 1 o 
1 par blårgarns lagner o 1 o 

Bæster 1 sort blisset hest 12 år 5 2 0 
1 sort ditto 7 år 6 0 o 
1 brunblisset ditto '7 år 4 0 0 
1 sort uskåren ditto 4 år 4 0 0 
1 sort hoppe 9 år 5 2 0 
1 brun ditto 12 år 4 0 0 
1 sort hestføl 1 år 1 2 0 
1 brun ditto 1 år 1 0 0 

Fæmon 
1 8 



1 sort ko 6 år 4 0 0 
1 ditto lo år 3 0 0 
1 ditto 7 år 3 2 0 
1 ditto 5 år 3 0 o 
2 sorte stude 3 år 6 0 0 
1 sort kvie 3 år 2 0 0 
1 liden stud 1 år 1 2 0 
2 ^^ ditto kvier 1 år 2 4 0 
1 studkalv 0 4 0 
1 ditto kvie 0 3 0 
2o får a' 3 mrk. er lo 0 o 

4 ungsvin a' 5 mrk 1 2 0 
3 gæs og 1 gase a' 12 sk. 0 3 0 
6 høns a' 4 sk. 0 1 8 

Summa lo6 5 8 

siger eet hundrede og seks rigsdaler - fem n^rk 
og otte skilling - er den hele boens midler. 
Endnu blev enken udi de tvende mænds overværelse 
tilspurgt om hun vidste mere boet til indtægt 
kunne blive beregnet, hvotil hun svarede NEJ 

Men herfra afgår boets skyl-
dige gæld, som boet til afgang kunne blive bereg 
net, hvilket var således. 
Christoffer Broch i Grenå 4 o o 
Niels Hjulmand i Ålsrode 1 4 o 
Den sal mands begravelse angav hun 
at have kostet 6 rdl og bliver hen 
de tillagt til hendes begravelse 



samme penge i rigsdaler - summa 12 o o 
Gårdens brøstfæld blev taxerat 
for penge til 5o o o 
For skiftet at have for retten _ 
^^skiftéforvalterens løn og an-
det ____1 3 8_ 

Summa ialt 69 1 8_ 

Når disse 69 1 8 her fragår bliver igen 37-
rdl 4 mrk, hvilket enken foreslår til gårdens 
brug, besætning, langt mindre noget til skifte 
og deling mellem enken og børnene skulle blive, 
men som enken lovede at fornøje enhver for sin 
fordring og at holde gården med sin besætning 
udi forsvarlig stand er hende da overleveret den 
hele boens midler efter vurderingen. 
At således er passeret testeres her og med egne 
hænder underskrevet. 

Datum stervboet i Ålsrode ut supra 
På mit høje herskabs vegne 

Laurs Andersen 
Søren Rasmussen Slot -

Hans Andersen Slot 
Som lavværge for enken 

Anders Nielsen. 



MAREN ANDERSDATTER. 

171o 

Gift med gårdfæster i Ålsrode 171o. ^ 

1742 
Dom: 15 post trinitatis den 2. september jordet 
si. Jacob Nielsensøns enke i Ålsrode NI. Maren 
Andersdatter 



BØRN AF GÅRDFÆSTER JACOB NIELSEN 
OG 

MAREN ANDERSDATTER. 



NIELS JACOBSEN. 

Festo Trinitatis den 15. juni døbt Jacob^Niels-
søns barn af Ålsrode kaldet 

NIELS 
som Anders Giødsøns koene bar 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Poul Jensen og Anders Nielsøn af Ålsro-
de 
Item: Peder Nielsøn og Hans Giødsøn af 
Høbjerg 
Chresten Bonde og Niels Hansøns koene 
Rasmus Bloches koene og begge Jacob So-
mons døtre samt Kirsten til Præsten og ? 

1710 
Dom: 6. trinitatis den 27. juli intr. Jacob 
Nielsøns kone af Ålsrode. 

Niels blev den nye fæster 
af gården. 



LISBETH JACOBSDATTER. 

1711 
Feria 2 ^^ Nat: ( 2. juledag den 26. december ) 
døbt Jacob Nielsøns pigebarn af Ålsfode med 
navn 

LISBETH 
som Niels Hansøns koene bar 
Faddere: Poul Iversøn, Anders Nielsøn af Ålsro-

de 
Hans Christensøn og Hans Andersøn af 
Høbjerg 
item: Peder Nielsøns koene og Kirsten 
Jacobsdatter. 

1712 
Festo Purif: Mariæ ( Kyndelmisse den 2. februar 
introduceret Jacob Nielsøns koene af Ålsrode. 

1737. 
Dom: 18. post trinitatis den 2o. oktober trolov 
et Niels Pedersen og Lisbeth Jacobsdatter af 
Ålsrode. 
1737 
Den 5. december copuleret Niels Pedersen og Lis 
beth Jacobsdatter af Ålsrode. 

Lisbeth blev kone på Matr. 15 



DØDFØDT BARN 

1713 
Dom: XX tri. den 29. oktober begravet Jacob 
Nielsøns barn i Ålsrode. 

1713 
Dom: 2 adventus den lo. december intr. Jacob 
Nielsøns koene af Ålsrode. 



KIRSTEN JACOBSDATTER. 

1715. 
Dom: 3 Quadragenes den 24. marts døbt i Ålsø 
kirke Jacob Nielsøns pigebarn med nafn: 

ANNE 
som blev båren af Anders Giødsøns kone i Høbjerg 
Fadderne vare( sammen med en anden dåb ) 

Hans Slot, Anders Nielsøn og Rasmus 
Nielsøn af Ålsrode samt 
Peder Nielsøn og Hans og Peder Anders-
sønner af Høbjerg 
Item: Jens Christensøn og Peder Lunds 
koene af Ålsrode 
Liden Mette te Dægnens og 
Maren te Præstens 

1715 
da 

Feria 2 Paschat den 22. april intr. Jacob 
Nielsøns koene af Ålsrode. 
1756 
Den 5. august cop. enkemand og gårdmand Jacob 
Jørgensen i Høbjerg og Anne Jacobsdatter. 
1791 
Den 1. maj kast jord på afgangne Jacob Jørgen-
sens enke Anne Jacobsdatter - 77 år gi. som døde 
i Høbjerg. 



ANDERS JACOBSEN 

1718 
da 

Dom: 2 Quadragenes den 13. marts døbt Jacob 
Nielsøns barn af Ålsrode med Nafn: 

ANDERS 
som Rasmus Nielsøns koene af Høbjerg bar. 
Faddere: Peder Nielsen, Anders Nielsen, Hans 

Slot, Rasmus Nielsøn og unge Jens Kjeld 
søn af Ålsrode 
Item: Peder Andersøn og Hans Andersøns 
koene af Høbjerg 

1718 
Feria 2 ^^ Paschatos den 18. april intr. Jacob 
Nielsøns koene af Ålsrode 



MAREN JACOÆSDATTER. 

1720 
Dom: 3 ^^^ advent den 15. december døbt Jacob Niels 
ens barn af Ålsrode med nafn 

MAREN 
som Anders Nielsens kone bar. 
Faddere: Peder Nielsen og Peder Andersen, 

Hans Andersens kone og Rasmus Nielsen af 
Høbjerg 
Item Søren Iversen og Rasmus Brun af Åls-
rode. 

1. gang gift med husmand Niels Christensen i Øster 
Balle. 
De fik ingen børn, men i skiftet efter Niels Chris 
tensen 18. febr. 1748 sees hvem den sal. mands søs 
kende og arvinger var. 
1) Mikkel og Niels Snedker i Allelev. 
2) Rasmus Snedker i Albøge 
3) Jens Christensen Rovsing i Glatved 

og søstrene navnlig: 
4) Bodil Christensen gift med Jørgen Hommio i Søby 
5) Anna Christensdatter gift med Rasmus Nielsen i 

Øster Balle. 

Maren Jacobsdatter gift 2. gang med Peder Hansen 
Bødker og blev gårdkone i Ålsrode på Matr. 11. 



KIRSTEN JACOBSDATTER. 

1724 
t i a 

Dom: 3 p. Epiph den 23. jan. døbt Jacob Niels-
ens barn af Ålsrode med nafn 

KIRSTEN 
som Anders Nielsens kone bar 
Faddere: Peder Nielsen og Rasmus Knudsen af Høbjerg 

Hans Slot og Søren Jensen 
Item: Kirsten Nielsdatter af Ålsrode samt 
Hans Christensen af Høbjerg. 

1754 
Den 5. maj trolovet Poul Hansen og Kirsten Jacobs-
datter af Ålsrode. 
1754 
Den 26. juni copuleret Poul Hansen og Kirsten Ja-
dobsdatter af Ålsrode 

1779 
Dan 2. maj blev Poul Hansens kone af Ålsrode Kir-
sten Jacobsdatter begravet - 55 år gi. 

Hun blev ved sit giftermål gårdkone på Matr. nr.7 



KIRSTEN JACOBSDATTER. 

1727 
Dom: 1 ^^ post Epiph den 12. januar døbt i Ålsø 
kirke Jacob Nielsøns barn af Ålsrode med Nafn: 

KAREN 
som Rasmus Knudsøns koene bar af Høbjerg 
Faddere ( sammen med en anden dåb ) 

Frandz Anderson og Rasmus Bloch 
Item: Niels Skræders koene her af Ålsø 
Peder Andersøn i Høbjerg 
Anders Nielsøn, Anders Andersøn. Peder 
Christensøn og Hans Slotts koene 
Item: Karen Poulsdatter og Anne Christ 
ensdatter af Ålsrode. 

1727 
Bom: 1 Quadragenes den 2. marts intr. i Ålsø 
kirke Jacob Nielsøns kone af Ålsrode. 

1748 
Festo Trinitatis den 9. juni absolveret Jens 
Pedersen Lund - Rytter - og Karen Jacobsdat 
ter af Ålsrode for Lejermål. 



MAREN ANDERSDATTER. 

FÆSTER PÅ MATR. NR' 8 I ÅLSRODE 

1736 - 1742 



Efter sin mands død i 1736 får 
hun ved skiftet overdraget boet og det vil si-
ge at hun sidder med fæster. Det ser ud til at 
hun sidder med gården til sin død i 1742. Søn-
nen Niels overtager herefter fæstet og gifter 
sig hurtigt efter moderens død. 



NIELS JACOBSEN 

FÆSTER FRA 1742 



NIELS JACOBSEN. 

Født i Ålsrode 171o 

1710 
Festo trinitatis døbt Jacob Nielsens barn af Åls 
rode kaldet 

NIELS 
som Anders Giødesens kone bar. 
Faddere: ( sammen med en anden dåb) 

Poul Jørgensen, Anders Nielsen af Åls-
rode 
item: Peder Nielsen og Hans Giødesen af 
Høbjerg 
Chresten bonde og Niels Hansens kone 
Rasmus Bødkers kone og begge Jacob Si-
monsens døtre 

1710 
6 post trinitatis intr. Jacob Nielsens kone. 

1742 
Dom: 22 post trinitatis den 21. oktober trolovet 
Niels Jacobsen og Haren Hansdatter af Ålsrode. 
1742. 
Dom: 1 advent den 2. december copuleret Niels 
Jacobsen og Maren Hansdatter af Ålsrode 



MAREN RASMUSDATTER. 

1742 
Dom: 22 p. tri. d. 21. okt. trolovet Niels Jacob 
sen og Maren Hansdatter af Ålsrode 

1742 
Dom: 1.advent d. 2. december copuleret Niels Ja-
cobsen og Maren Hansdatter. 



BØRN AF NIELS JACOBSEN 
OG 

MAREN HANSDATTER 



MAREN NIELSDATTER 

Født i Ålsrode 1745 

1745 
Dom: Jubilate den 9. maj døbt Niels Jacobsens 
barn af Ålsrode med navn 

MAREN 
båren af Niels Hjulmands kone ibid 
Faddere: Søren Nielsen, Anders Jacobsen og 

Christen Slottes kone 
Niels Lunds kone 

1745 
Fest trinitatis den 13. juni intr. Niels Jacob-
sens kone af Ålsrode 

Gift med Mads Christensen som blev den nye gård-
fæster på hendes fødehjem. 



KAREN NIELSDATTER. 

Født i Ålsrode 1747 

1747 
Dom: 3 post Epiph den 22 januar døbt i Ålsø kirke 
Niels Jacobsens barn i Ålsrode med navn 

KAREN 
båren af Niels Andersens kone her i byen 
Faddere; ( sammen med en anden dåb ) 

Christen Slot, Niels Andersen, Claus 
Murmand, Anders Bierre, Chresten Daniel 
Mette Christensdatter, Else Jensdatter. 

1747 
2 søndag i fasten den 26. febr. intr. Niels Jac 
obsens kone af Ålsrode. 



. jACOB^NiELSEN ' 

Dom: 19. post trinitatis 1748 deR26t oktober 
døbt Niels Jacobsens barn af Ålsreda og navnet 

JACOB 
båren af Niels Lunds kone ibid 
Faddere: Anders Slot, Peder Frandsen, Maren Niels 

datter og Mette Laursdatter 

1748 
Dom: 1. advent den 1. december intr. Niels Ja-
cobsens kone af Ålsrode. 

175o 
4. onsdag i fasten den 4* marts jordet eet af 
Niels Jacobsens børn af Ålsrode -



ANNA NIELSDATTER. 

Født i Ålsrode 1751 

1751 

Dom: Esto mihi den 21. februar døbt Niels Jacob-
sens barn af Ålsrode navnet 

ANNA ' 
båren af Poul Hansens kone ibid. 
Fadderen Peder Bødker, Peder Frandsen, Niels 

Lund, Jacob Pedersens kone og Mette 
Laursdatter. 

1751 
Fer: 2 Pascat den 12. april intr. Niels Jacobsens 
kone af Ålsrode. 



Niels Jacobsen var stadig 
i 1761 fæster på gården matr. nr. 8 



KATHOLMS JORDEBOG OVER GODS I 
ÅLSRODÉ 1761 

Matr. BRUGERE Td. Skp. Fdk. Alb 
nr. 
1 Thomas Hjorth 6 5 1 1 
2 Niels Kong 6 1 1 1 
3 Chresten Slott 6 5 1 0 
4 Michel Sørensen 6 2 2 1 
5 Anders Hansen Præst 7 0 0 1 
6 Peder Frandsen 6 1 2 0 
7 Poul Hansen Slot 6 4 2 2 
8 Niels Jacobsen 6 3 3 0 
9 Niels Hjulmand 6 4 0 0 

lo Chresten Hjulmand 6 4 2 2 
11 Anders Sørensen 6 4 3 2 
12 Niels Rasmussen 6 4 2 2 
13 Morten Hansen 6 2 1 2 
14 Niels Andersen 6 4 1 o 
15 Niels Lund 6 2 1 2 
16 Chresten Bloch 6 1 0 2 
17 Chresten Molbo 6 5 1 1 

HUSMÆND 

1 Jens Smed 0 3 3 1 
2 Peder Hansen 0 2 0 2 
3 Niels Smed 0 1 0 2 



Efter Katholms jordebog fra 
1778 hedder den nye fæster Mads Chris 
tensen. 



KATHOLMS JORDEBOG OVER GODS I ÅLSRODE 
1778 

Hatr. Brugere 
nr 
1 Søren Thomassen 6 3 3 1 14/17 
2 Peder Nielsen konge 
3 Chresten Sørensen 
4 Michel Sørensen 
5 Jens Ingvorsen 
6 Jens Pedersen Frandsen 
7 Poul Hansen ^ 
8 Mads Christensen w 
9 Niels Jensen 
Lo Chresten Hju] 
11 Peder Jensen Skriver 

Ed 

lo Chresten Hjulmands enke g P5 O txl 
E-< 12 Anders Jensen Bend ^ 

13 Niels Sørensen ^ n 
14 Ole Rasmussen ^ 
15 Niels Pedersen Lund 
16 Anders Hansen Præst 
17 Jacob Andersen Bruus 

Husmænd 

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



MADS CHRISTENSEN 
FÆSTER AF MATR. NR. 8 

FÆSTEBREV MANGLER 



MADS CHRISTENSEN. 

Født i Ålsrode som søn af gårdfæster Chresten 
Rasmussen og hustru Kirsten Poulsdatter 



MAREN RASMUSDATTER. 

Født i Ålsrode 1745 som datter af gårdfæster 
Niels Jacobsen og hustru Maren Hansdatter. 

1745 
Dom: Jubilate den 9/5 døbt Niels Jacobsens barn af 
Ålsrode med navn 

MAREN 
båren af Niels Hjulmands kone ibid. 
Faddere: Søren Nielsen, Anders Jacobsen 

Chresten Slottes kone 
Niels Lunds kone 

1745 
Fest. trinitatis d. 15. juni intr. Niels Jacobsens 
kone af Ålsrode. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
MADS CHRISTENSEN 

OG 
MAREN NIELSDATTER. 



MAREN JACOÆSDATTER. 

1778 

Dom: 5 post Epiph den 8. februar døbt i Ålsø 
kirke gårdmand Mads Christensens pigebarn af 
Ålsrode, som i dåben fik sit navn 

MAREN 
båren af Niels Sørensens hustru i Ålsrode 
Fadderne: Jens Martinussen af Høbjerg 

Anders Bend, Peder Skriver og 
Jacob Nielsen Lund 
alle af Ålsrode. 

1778 
Dom: Oculi den 22. marts i Ålsø kirke intr. 
Mads Christensens hustru af Ålsrode. 

Gift med Peder Jochumsen, som fik hendes føde 
gård i fæste 
18o3 
Homå kirkebog: 
Den 2/lo lod gårdmand og ungkarl Peder Jochum-
sen i Ålsrode sig indskrive til ægteskabs ind-
gåelse med pigen Maren Madsdatter i Weilby præ 
stegård. 

Forlovere: Gårdmændene Anders Pedersen og 
Jens Nielsen af Revn. 



CHRESTEN MADSEN. 

1782 
da 

Dom: 1 post fest. Epiphan den 2o. januar 
havde gårdmand Mads Christensen i Ålsrode en 
søn til dåben i Ålsø kirke NI. 

CHRESTEN 
båren af Jacob Poulsens hustru i Ålsrode 
Faddere: Peder Jacobsen af Revn 

Jens Martinussen af Høbjerg 
Anders Hansen og Dorthe Mikkelsdat^ 
ter af Ålsrode. 

1782. 
Dom: Palmare den 24. marts intr. Mads Christ-
ensens hustru af Ålsrode. 



MAREN JACOÆSDATTER. 

1785 



Mads Christensen afgiver 
fæstet på Matr. nr 8 til Rasmus Pedersen Præst 
Der ser ikke ud til at der er rum til ham og 
hans hustru i Ålsrode så Maren Mielsdatter flyt 
ter i 1. omgang til Øster Balle medens Mads 
bliver tjenestekarl på gården matr. nr 3 i Åls 
rode 



FOLKETÆLLING I ÅLSROBE 

1787 

4. familie: 

Mette Laursdatter 39 år enke efter 1. ægte-
skab - bonde og gårdbeboer 

Hans Christensen 22 år 
Jacob Christensen 2o år hendes børn 
Mads Christensen 53 år gift 1. gang 
Rasmus Nielsen 16 år tjenestefolk 
Karen Jensdatter 21 år 

FOLKETÆLLING I ØSTER BALLE 
1787 

Maren Nielsdatter madmoder 45 år gift 1. gang 
inderste 

Maren Madsdatter 8 år 
Chresten Madsen 4 år hendes børn 
Karen Madsdatter 2 år 
Rasmus Jacobsen 2 år et plejebarn 



RASMUS PEDERSEN PRÆST 
FÆSTER 1787 -



RASMUS PEDERSEN PRÆST 

Født i Ålsrode på Matr. nr. 3 som søn af gårdfæs 
ter Peder Sørensen Præst og hustru Maren Jens-
datter. 

1787 
3 ^^^ post Pascat den 23. april døbt i Ålsø kirke 
Peder Præstes barn af Ålsrode og navnet 

RASMUS 
båren af Søren Jensens kone ibid 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Christen Bloch, Niels Andersen, Niels 
Hjulmand, Erik Skonning, Christen Jens 
en, Sofie Rasmusdatter, Maren Nielsdat-
ter og Peder Frantzes kone. 

1787. 

Dom: 1. post trinitatis den 4. juni intr. Peder 
Præstes kone af Ålsrode. 

1787. 
Fredagen den 1. juni trolovet ungkarl Rasmus Pe-
dersen Præst og pigen Mette Marie Hansdatter -
begge af Ålsrode 
Forlovere: Anders Hansen og 

Hans Pedersen af Ålsrode. 



1787 
Den 4. august i Ålsø kirke copuleret gårdfæster 
Rasmus Pedersen og pigen Mette Marie Hansdatter 
- begge af Ålsrode. 

1834. 
Død den 12. september. Begravet den 17. septemb-
er Rasmus Pedersen Præst- Almisselem i Ålsrode 
- 88 år gi. 
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PEDER SØRENSEN PRÆST MAREN JENSDATTER 

RASMUS PEDERSEN PRÆST 



METTE MARIE HANSDATTER. 

Født i Høbjerg som datter af gårdfæster Hans Jør 
gensen og Maren Jørgensdatter. 

1758 
Den 27. marts døbt Hans Jørgensens barn i Høbjerg 

Mette Marie 
båren af Anna Sørensdatter fra Øster Balle. 
Faddere: Claus Nielsen, Niels Terkildsen, Søren 

Hjorth, Ras. Bak, Anna Jørgensdatter 
Anna Catrine Pedersdatter 

1787 
Den 4. august i Ålsø kirke copuleret gårdfæster 
Rasmus Pedersen og pigen Mette Marie Hansdatter 
- begge af Ålsrode -

1848 
Død den 25. januar. Begravet den 3o. januar Mette 
Marie Hansdatter. Fattiglem i Ålsrode - 84 år gi 
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HANS JØRGENSEN MAREN JØRGENSDATTER 

METTE MARIE HANSDATTER 



Folketælling i Ålsrode 
1787 

Rasmus Pedersen husbonde 4o år begge i 1. 
ægteskab . bonde og gårdbe-
boer. 

Mette Marie Hansdatter madmoder 29 år 
Jacob Jensen 31 år enkemand efter 1. ægte-

skab - national soldat 
Poul Christensen 31 år ugift 
Kirsten Madsdatter 13 år ugift tjeneste-

folk. 



BØRN AF RASMUS PEDERSEN PRÆST 
OG 

METTE MARIE HANSDATTER. 



PEDER RASMUSSEN PRÆST. 

1788 
Dom: Invocav. den lo. februar blev gårdmand Ras-
mus Pedersen Præst og hustru Mette Marie Hans-
datter af Ålsrode deres søn døbt i Ålsø kirke 
med navnet 

PEDER 
båren af Joen Skyttes hustru fra Katholm Mølle 
Faddere: Hans Hansen Kusk fra Katholm 

Rasmus Jensen Smed fra Glatved 
Hans Slot og Dorthe Sørensdatter af Åls 
rode. 

1788 
Dom: Palmare den 16. marts i Ålsø kirke introdu-
ceret Rasmus Præsts hustru af Ålsrode. 

18o4 
1. søndag efter Påske den 8. april eonfirmeret i 
Hoed kirke PEDER RASMUSSEN - indsidder Rasmus 
Præsts søn af Ålsrode født ibid - 16 år gi. 



BODIL RASMUSDATTER PRÆST. 

Dom: Exaudi den 16, maj døbt gårdmand Rasmus Pe-
dersen og hustru Mette Marie Hansdatter af Åls-
rode deres datter som blev kaldet 

BODIL 
båren af Søren Therkildsens hustru af Høbjerg 
Faddere: Hans Kudsk på Katholm 

Rasmus Kajser af Saltrup 
Søren Hjorth og Peder Hansen af Ålsrode 

179o 
Dom: 
Præstes hustru af Ålsrode. 

t e Dom: V a. Trinitatis den 4 juli intr. Rasmus 

1794 
2. søndag i advent den 7. december kastet jord 
på Rasmus Præsts afdøde børn af Ålsrode BODIL og 
HANS som døde den 29. november - pigen 4% år og 
den sidste 2 år gi. - begge af kighoste 



PEDER RASMUSSEN PRÆST. 

1792 
Første Søndag i Advent den 2.. december blev gård 
mand Rasmus Pedersen Præst og hustru Mette Marie 
Hansdatter af Ålsrode deres søn som var født den 
18. november og den 26. næstefter ved hjemmedåb-
en kaldet 

HANS 
frembåren til sin dåbs stadfæstelse i Ålsø kirke 
af Jacob Bruuses hustru i Ålsrode 
Faddere: Anders Præst, Peder Lund, Peder Hansen 

ibid. 
Niels Jensen af Øster Balle. 

1793 
Søndagen efter Nytårsdag den 6. januar intr. Ras 
mus Præsts hustru af Ålsrode. 

1794 
2. søndag i advent den 7. december kastet jord 
på Rasmus Præsts afdøde børn af Ålsrode BODIL 
og HANS som døde den 29. november da pigen var 

år og den sidste 2 år gi. Begge af Kighoste 



BODIL RASMUSDATTER PRÆST. 

1798 
3. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 21 janu 
ar blev gårdmand Rasmus Pedersen Præst og hustru 
Mette Marie Hansdatter deres pigebarn som var 
født den 9. januar og den 14. næstefter ved hjem 
medåben kaldet 

BODIL 
frembåren til sin dåbs publication i Ålsø kirke 
af Hans Hansens hustru i Ålsrode. 
Faddere: Jacob Poulsen, Hans Slot, Søren Hjorth 

og Peder Hansen af Ålsrode. 

1798 
1. søndag i Fasten den 25. februar intr. Rasmus 
Præsts hustru af Ålsrode. 

1813 
1. søndag efter Påske den 25. april confirmeret 
i Hoed kirke BODIL RASMUSDATTER - indsidder Ras 
mus Præsts datter af Ålsrode - født ibid - 15 år 



RASMUS PEDERSEN PRÆST AFSTÅR SIN 
FÆSTEGÅRD I800 

TIL 



Folketælling i Ålsrode 
I80I 

48. familie: 

Mette Marie Hansdatter kone 43 år gift 1. gang 
Inderste 

Peder Rasmussen 13 år ugift 
Birthe Marie Rasmusdatter lo år hendes børn 
Bodil Rasmusdatter 3 år 

Rasmus Pedersen Præst er ikke 
død men er tjenestekarl hos gårdfæster Jacob 
Andersen Bruus på Matr. nr. 17 

Rasmus Pedersen tjenestefolk 53 år gift 1. 
gang 

Hans Jørgensen " 12 år 



JENS JENSEN MURMAND 
1799 - 18o2 



JENS JENSEN MURMAND. 

Født 177o i Høbjerg som søn af gårdfæster Jens 
Nielsen Murmand og 2. hustru Anna Sørensdatter. 

1770 

1794 
2. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 19. janu 
ar trolovet Jens Jensen Muurmand af Ålsrode og 
Kirsten Nielsdatter Skomagers af Øster Balle. 

Forlovere: Jens Martinussen af Høbjerg 
Rasmus Kong af Lund 

1794 
Den 22. febr. blev ungkarl Jens Jensen Murmand af 
Ålsrode og pigen Kirsten Nielsdatter Skomagers af 
Øster Balle ægteviede i Hoed kirke. 

1834 
Jens Jensen død den 4. juni og begravet d. 8. juni 
Almisselem i Høbjerg - 73 år gi. 



JENS JENSEN MURMANDS KONE 
KIRSTEN NIELSDATTER 

Født 1756 i Øster Balle 

1794 
2. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 19. janu 
ar trolovet Jens Jensen Murmand af Ålsrode og Kir 
sten Nielsdatter Skomagers af Øster Balle 

Forlovere: Jens Martinussen af Høbjerg 
Rasmus Kong af Lund 

1794 
Den 22. febr. blev ungkarl Jens Jensen Murmand af 
Ålsrode og pigen Kirsten Nielsdatter Skomagers af 
Øster Balle ægteviede i Hoed kirke. 

1826 

Kirsten Nielsdatter død den 18. august. Begravet 
den 22 august - Fattiglem i Høbjerg - 7o år gi. 



BØRN AF JENS JENSEN MURMAND 
OG 

KIRSTEN NIELSDATTER 



DORTHE KIRSTINE JENSDATTER 

1796 
Palmesøndag den 2o. marts havde indsidder Jens 
Jensen Muurmand og hustru Kirsten Nielsdatter 
skomagers af Høbjerg en datter til dåben i ÅIsø 
kirke, som blev kaldet 

DORTHE KIRSTINE 
båren af pigen Anne Rasmusdatter fra Katholm 
Faddere: Niels Jensen af Øster Balle 

Søren Clausen og Martinus Jensen af Hø-
bjerg 
samt Jacob Lund af Ålsrode. 

Pigebarnet var fød 11. marts. 



JENS JENSEN 

1798 
9. søndag efter trinitatis den 5. august blev 
indsidder Jens Jensen Murmand og hustru Kirsten 
Nielsdatter af Høbjerg deres søn født den 2o. 
juli og ved hjemmedåben den 23. kaldet 

JENS 
frembåren til sin dåbs Publication i Ålsø kirke 
af pigen Anne Rasmusdatter fra Katholm 
Faddere: Claus Væver af Ålsø 

Jacob Lund, Rasmus Møller og 
Peder Mogensen af Ålsrode 

1799 
21. søndag efter trinitatis den 13. august kastet 
jord på Jens Muurmands afdøde søn JENS af Ålsrode 
død den lo. oktober 1 1/4 år gi. 



JENS JENSEN 

I800 
5. søndag efter trinitatis den 13. juli havde 
gårdmand Jens Jensen Murmand og hustru Kirsten 
Nielsdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø 

kirke født den 7. juli næstforan som blev kaldet 
JENS 

båren af pigen Bodil Rasmusdatter fra Katholm 
Faddere: Niels Jensen af Øster Balle, 

Claus Væver af Ålsø 
Jens Rasmussen af Ålsrode og 
Kjeld Rasmussen af Homå 



TVILLINGER. 

18o2 
Søndagen den 21. februar kastet jord på den ene 
af Jens Murmands Tvillingdøtre som kom til verd 
en den 17. februar sidst 

Endnu samme dag og sted døbt indsidder Jens Jens 
en Murmand og hustru Kirsten Nielsdatter af Hø-
bjerg deres anden tvillingdatter som var født d. 
17 februar. Samme blev kaldet 

ANNE SOFIE 
båren af Rasmus Konges hustru i Lund 
Faddere: Niels Jensen af Øster Balle 

Jørgen Skomager af Hoed 
Rasmus Møller af Ålsrode og 
Claus Wæver af Ålsø 

18o2 
2. søndag efter trinitatis den 27. juni kastet 
jord på indsidder Jens Murmands pigebarn 

ANNE SOFIE 
død den 24. juni % år gi. af Høbjerg 



ANNE SOFIE JENSDATTER 

18o3 
Trinitatis søndag den 6. juni havde indsidder 
Jens Jensen Murmand og hustru Kirsten Nielsdat^ 
ter af Høbjerg en datter til dåben i Ålø kirke 
der var født den 2. juni og samme dag blev kaldet 

ANNE SOFIE 
båren af Grethe Kokkepige på Katholm 
Faddere: Rasmus Kong af Lund 

Niels Jensen af Øster Balle 
Martinus Jensen af Høbjerg og 
Rasmus Møller af Ålsrode 

l8o3 
4 søndag efter trinitatis den 3. juli intr. Jens 
Murmands hustru af Høbjerg 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS 
I ÅLSRODE ÅR I800 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS 
I ÅLSRODE ÅR I 8 0 0 

Nr. 8 

Gårdfæster: Jens Jensen Murmand 

a) L hus norden i gården vender i øster og 
vester, 13 fag, 41 alen langt, alen 
dyb, 3 1/4 alen høje stolper og bygget 
af ege under og fyr overtømmer med strå 
tag og dels murværk og dels klinede væg 
ge, 1 skorsten - 1 kobberkedel i grue 
der er udenfor taxationen 
indrettet til: 
Stue, værelser, køkken og bryggers med 
loft over 6 fag samt indkørselsport. 
Taxeres a'faget for 11 Rdl. udføres med 14o Rdl 

b) Et hus sønder i gården vender i øster 
og vester, 9 fag, 26 alen lang, 7 alen 
dyb, 3 alen stolper og bygget af sam-
me materialer som stuehuset 
Indrettet til hakkelseshus, lade og 
indkørselsport 
Taxeres a^faget for 9 Rdl og udføres 
med 80 Rdl 

c) Et hus vesten i gården vender i sønder 
og nord, 14 fag, 39 alen lang,9 alen dyb 
3 alen stolper og bygget af samme mate-



rialer som forrige læng^ og 
indrettet til: 
Stald, kohus og karlekammer. 
Taxeres a'faget for 7 Rdl og udføres med looRdl 

d) Et hus østen i gården vender i sønder 
og nord, 14 fag. 39 alen langt, 8 alen 
dyb, 3% alen høje stolper og bygget 
af samme materialer som de forrige læng 
er 
Indrettet til : 
lo og lade 
Taxeres a faget for 9 Rdl. udføres med 13o Rdl 



CHRESTEN RASMUSSEN 
FÆSTER 18o2 -



CHRESTEN RASMUSSEN 



CHRESTEN RASMUSSENS HUSTRU 



FÆSTEBREV 
28. september 18o2 



FÆSTEBREV^ 

Mathias Peder Otto Rosenørn 
til Katholm - kgl. bestalter 
kammerherre, major og bataillons 
kommandant 

Gjør vitterligt: 
At jeg haver til Chresten Rasmussen af Lyngby 
bortfæstet den mig tilhørende gård nr. 8 i Åls-
rode, som forhen har været beboet af Jens Mur-
mand. 
Hvilken gård med alle dens påståede bygninger, 
medhørende besætning og inventarium af levende 
og dødt samt tilliggende jorder af ager og eng 
står for hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 
alb. bemeldte Chresten Rasmussen nu har modtag-
et i fæste på følgende vilkår. 

1 
At han holder bygningerne, besætningen, og inven 
tarium som fæsteren er ham leveret altid i god 
og forsvarlig stand og samme igen ved fratrædel 
se leverer i den stand som han er overleveret 
ifølge den herved hæftede synsforretning udsiger 
og i modsat fald at erstatte manglerne med penge 



Forretter trolig hoveri af spand og gangdage 
til Katholm og derfor ligemed de øvrige Kat-
holms hoverigørende bønder ifølge den på Kat-
holm oprettede og approberede hoveriforening af 
når han derom bliver tilsagt alt efter den her 
ved hæftede og attesterede fortegnelse. 

3 
Betaler og til rette tider alle kongelige skat-
ter og påbud, ordinære og extraordinære af gård 
ens hartkorn, personalier og folk, som nu er 
eller herefter påbudt vorder. 

4 
Betaler og leverer årlig landgilde2 td. ^ skp 
rug, 2 td. % skp byg, 2 td. 2 skp* havre, 1 gås 
2o æg og i penge 1 Rd. 3 mark, som alt leveres 
på Katholm til hvert års 1. november uden nogen 
restance og alt forsvarligt og godt og kornet 
med det befalede opmål. 

5 
Er ejeren og fuldmægtig altid hørrig og lydig og 
retter sig iøvrigt efter loven og kongens befa-
linger. 

6 
I mangel af forstående fæstes opfyldelse som han 



pålægges skal dette fæstebrev og hans fæste til 
gården være forbrudt efter videre lovlig omgang 

Katholm den 28. september i8o2 

M. Rosenørn 

Foranstående fæstebrev hvoraf jeg har modtaget 
ligelydende original med vedhæftede syns og tax-
ationsforretning samt befalede fortegnelse over 
det hoveriet reserverer jeg mig hermed til i eiåe 
sine ord og klausuler og punkter at holde og ef-
terkomme som herved tilståes. 

Datum ut supra 
Chresten Rasmussen 



Allerede næste år frasiger han sin 
fæstegård 



AFSTÅELSE AF GÅRDEN 

Anno 18o3 den 5. april efter begæring af fæste-
gårdmand Chresten Rasmussen af Ålsrode, der er-
klærede at han ikke længere kunne beholde sin i 
fæste havende gård eller vidste udvej for penge 
til at betale sammes resterende skatter og land-
gilde for afvigte år 18o2 - indfandt sig forvalt 
er Leth fra Katholm i bemeldte Chresten Rasmus-
sens gård og på sit herskabs vegne fordrede for 
resterende skatter for 18o2 28 Rdl. 3 mrk 15 

% sk. 
Landgildekorn: 2 td. rug a'7 rdl. 2 mrk 

14 rdl. 4 mrk. 
2 td. byg a' 3 rdl. 1 mrk. er 

6 rdl. 2 mrk. 
2 td. 2 skp. havre a' 1 rdl 4 mrk 

Beløb ialt 53 Rdl. 2 mrk. 7% sk. 

hvilken fordrings rigtighed fæsteren Chresten Ras 
mussen i alle dele tilstod og bad at husbonden 
ville gøre sig betalt i hans usle og fattige bo 
såvidt samme kunne tilstrække da han som meldt 
ingen anden udvej vidste for pengene og til den 
ende blev af bemeldte Chresten Rasmussen selv 
forevist til beskrivelse og vurdering af tilstede 

de 
værende 2 vitterligheds og vurderingsmænd 



skovfoged Hans Hansen Kusk og husmand Søren An-
dersen af bemeldte Ålsrode som følger: 

Rdl mrk sk 
1 dagligstuen 

1 langt egebord med egefod 1 0 0 
2 gi. bænke 0 0 8 
2 gi. salmebøger 0 1 o 
1 liden pælflaske og 1 glas 0 0 & 
1 gi. børste 0 0 2 
1 ege halvtønde 0 2 0 
1 lille træskammel 0 0 1 
1 gi. fyrstolpe sengested 0 3 0 

Derudi 
1 rød og blåstribet olmerdugsdyne 1 1 0 
2 gi. underdyner - vadmels 0 2 0 
2 små hovedpuder 0 0 8 
1 par gi. lagner 0 0 12 

1 et gi. opslaget sengested 
1 blåstribet olmerdugsoverdyne 0 5 0 
1 blå og hvid bolsters underdyne 1 0 0 
1 blåtavlet hovedpude 0 3 0 
1 par gi lagner 0 0 8 
1 stor fyrkiste med lås og nøgle 0 4 0 
1 liden rød hylde 0 0 2 
2 røde lerfade 0 0 4 
1 sort do og 1 potte 0 0 1 
1 jernbilægger kakkelovn, som blev 

angivet at tilhøre Jens Smed 



1 spindstol o 0 2 
1 køkkenet 

1 kandeskab 0 1 o 
På loftet 

1 strippe 0 1 0 
4 skp. boghvede - ringe 0 2 0 
5 skp. havre o 5 0 

1 et andet kammer 
1 liden fyrbord 0 0 lo 
1 gi. pose 0 0 4 

1 huggehuset 
2 økser 0 4 0 
1 buesav 0 0 8 
1 spade 0 0 6 
1 hakkelseskiste med kniv o 5 0 
2 forke 0 2 0 
1 hugjern 0 0 8 
1 naver 0 0 8 

lait lo 3 8 

Besætning og gårdens 
inventarium 

1 sort hest, 1 rødblisset hoppe, 1 do, 1 sort 
pe i, 1 brun ditto, 1 brun hest, 
Seletøj til 6 bæster. - Leider med fer og bagreb 
til 2 vogne - 3 gi. trævogne, 2 plove med behør 
1 bag ditto , 2 træharver. 



Mere fandtes ikke på stedet, hvilket Chresten Ras 
mussen forsikrede at være hans ganske ejende -
thi blev han pålagt det således beskrevne at væ-
re ansvarlig for tilligemed besætningen under op 
syn af underskrevne vitterlighedsmænd 

Ålsrode ut supra 
Chresten Rasmussen 

m.f.p. 
J. Leth 

Som vitterligheds og vurderingsmænd 

Hans Hansen 
Søren Andersen. 



PEDER JOCHUMSEN 



FÆSTEBREV 



FÆSTEBREV. 

Underskrevne Jens Jørgensen 
ejer af Katholm gård og gods 

Tilstår at have stædt og fæst ligesom jeg her-
med stæder og fæster til Peder Jochumsen en mig 
tilhørende gård i Ålsrode by under nr. 8 i jor-
debogen, hvilken gård står for hartkorn ager og 
eng 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb bemeldte 
Peder Jochumsen sin livstid må nyde, bruge og i 
fæste beholde på de betingelser: 
at han deraf årligt og til rette tider svarer al 
le kongelige skatter og afgifter, som nu er el-
ler herefter påbuden vorder - item - landgilde 
efter jordebogen: penge 9 mark 

Rug 2 td. 
Byg 2 td. 

Havre 2 td 2 skp. 
1 gås 

4o æg 
som alt leveres inden hvert års 11. november. 
Ligeså forretter han hoveri og rejser lige med 
de andre hoverigørende bønder af Katholm gods 
efter derom indgået hoveriforening af 27. marts 
1792 alt efter tilsigelse. 
Gårdens bygninger og besætning med dertil høren 
de inventarium må fæsteren til alle tider holde 



i forsvarlig stand og i sin tid ved fratrædelse 
eller dødsfald være ansvarlig for samme tillige 
med det modtagne føde og sædekorn alt således 
som det efter medhæftede synsforretning er ham 
overleveret. 
løvrigt haver fæsteren at rette sig efter Hans 
kongelige Majestæts allernådigste love og anord 
ninger og er mig som husbond og mine udsendte 
hørrig og lydig - alt under dette fæstes fortab 
else og anden lovlig straf. 
For indfæstning er fæsteren forskånet. 

Dato til bekræftelse under 
min hånd og segl 

Katholm den 28. december 18o7 

Ligelydende originalt fæstebrev med vedhæftede 
synsforretning haver jeg modtaget og forpligter 
mig til i alle dele at holde mig samme efterret 
teligt 

Datum ut supra 
Peder Jochumsen 

m.p.p. 



På fæstebrevet kom en anmærkning i 1813 ved 
landets bankerot: 

anm 1813 
På grund af forordning af 5. januar 1813 og ov-
enstemmende med den samme medhæftede tabel litr. 
A omskrives de i dette fæstebrev bestemte land-
gildepenge 1 Rdl. 3 mark hermed til rigsbankpen 
ge 1 rigsbankdaler 2 rigsbankmark og 1/5 rigs-
bankskilling sølvs værdi 

Katolm og Ålsrode 13. juli 1813 
Ingerslev 

Peder Jochumsen 
m.h.p. 



SYNSFORRETNINGEN 

DER FINDES KUN EN EXTRAKT AF DENNE. 



EXTRAKT 
af synsforretningen den 16. december 18o7 - af-
hjelmer 17. december. 

A) 
Bygningernes brøstfæld er 58 Rdl 2 SK. 

B) 
Besætning og inventar. 
1 rød hoppe 8 år 2o Rdl 0 0 
1 brun hest 5 år 2o Rdl 
1 rød hoppe 3 år 16 Rdl. 
1 sort hest lo år 14 Rdl 
1 rød hoppe 18 år 12 Rdl 
1 hvid ditto år lo Rdl 

Beslagen vogn med baghænger 24 Rdl 
1 trævogn med do 7 Rdl 
1 jernolov med behør 4 Rdl 
1 jern do med jern 2 Rdl 
3 sæt harver 0 Rdl 9 0 
Leider og reb til 3 vogne 4 Rdl 

1 hakkelseskiste med kniv o 9 0 
1 skov og 1 håndøkse 2 Rdl 
1 buesav o 2 0 
2 naver 0 2 0 
1 spigebor og 1 vridbor 0 1 0 
1 hammer og 1 tang 0 1 8 



1 båndkniv 0 2 0 
1 hugjern 0 0 12 
1 hakke 0 1 0 
Halvdelen af en skovsav 0 3 0 
2 forke 0 2 0 
4 river 0 3 0 
3 grebe 0 3 o 
3 skovle 0 3 0 
Drættetøj til 6 bæster 6 0 0 

Summa Besætning og inventar 16o 0 4 



PEDER JOCHUMSEN 

Født i Høbjerg som søn af husmand og murmester 
Jochum Nielsen og hustru Anna Christensdatter. 

1767 
Dom: 19. post trinitatis den 25. oktober døbt 
Jochum Nielsens barn Navnl. 

PEDER 

I 18ol tjente han i Tolstrup hos Laurs Ingvor-
sen: 

Folketælling i Tolstrup 
18ol 

Laurs Ingvorsen 

Peder Jochumsen 
Niels Jensen 
Christian Pedersen 
Ane Rasmusdatter 

husbonde 55 år enkemand ef-
ter 1. ægteskab - bonde og 
gårdbeboer 

tjenestekarl 
do 
do 

tjenestepige 

33 år ugift 
25 år do 

32 år do 
25 år do 



Gift 18o3. 
Giftermålet er anført i Homå kirkebog: 
18o3 
Den 2. oktober lod gårdmand og ungkarl Peder Jo 
chumsen i Ålsrode sig indskrive til ægteskabs 
indgåelse med pigen Maren Madsdatter i Weilby 
præstegård. 

Forlovere: Gårdmændene Anders Pedersen 
Jens Nielsen Tækker af Revn 

18o3 
Den 26. november blev i Ålsø kirke ungkarl Peder 
Jochumsen af Ålsrode og pigen Maren Madsdatter 
af Weilby præstegård ægteviede 

1825 
Død den 19. december - begravet den 26. december 
1825 Peder Jochumsen 58 år - husmand i Ålsrode. 



MAREN MADSDATTER 

1778 
Dom: 5.p. Epiph d. 8/2 døbt i Ålsø kirke gårdmand 
Mads Christensens pigebarn af Ålsrode, som i dåb-
en fik sit navn 

MAREN 
båren af Niels Sørensens hustru i Ålsrode. 
Faddere: Jens Martinussen i Høbjerg 

Anders Bend, Peder Skriver, Jacob Niels-
en Lund 
alle af Ålsrode. 

Gift 1. gang 18o3 med Peder Jochumsen 
18o3 
Den 26. november blev i Ålsø kirke ungkarl Peder 
Jochumsen og pigen Maren Madsdatter af Weilby 
præstegård ægteviede. 

Gift 2. gang med Søren Nielsen. 
1826 

Trolovet den 9. maj ungkarl Søren Nielsen af Hø 
bjerg 26 år gi. og enken Maren Madsdatter af Åls 
rode 48 år gi. 

Forlovere Husmand Niels Bloch af Øster Balle 
Nicolaj Jochumsen af Ålsø 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I Ålsrode 
PEDER JOGHUMSEN 

OG 
MAREN MADSDATTER 



ANNE CATRINE JOCHUMSDATTER 

18o4 
Sjete søndag efter trinitatis den 8. juli blev 
gårdmand Peder Jochumsen og hustru Maren Mads-
datter af Ålsrode deres pigebarn, som var født 
den 24. juni og den 28. næstefter hjemmedøbt med 
navn 

ANNE CATRINE 
frembåren til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
af pigen Anna Margrethe Nicolajsdatter tjenende 
i Weilby præstegård 
Faddere: Niels Ostenborg Væver af Høbjerg 

Hans Nicolajsen, Jacob Slot og Jens 
Smed af Ålsrode. 

1818 

Confirmeret i Ålsø kirke i 1818 
Vacc. den 28. nov. 18o6 af jomfru Schmidt 
Meget god religionskundskab og forhold 

1825 
Død den lo. marts, begravet den 13.marts 
Anne Catrine Pedersdatter 2o år 



jocHUM jaeH3MaÆN JF/^ 

18o5 
Elvte søndag efter trinitatis den 25. august 
blev gårdmand Peder Jochumsen og hustru Maren 
Madsdatter af Ålsrode deres søn, som var født 
den 2o. august og den 22. næstefter hjemmedøbt 
med navn 

JOCHUM 
frembåren til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke af 
pigen Kirsten Madsdatter tjenende i Balle. 
Faddere: Søren Hiorth af Hoed 

Søren Molbo af Ålsø 
Hans Skovfoged og Jens Skriver af Åls-
rode. 

18o5 
15. søndag efter trinitatis den 22 september in 
troduceret Peder Jochumsens hustru af Ålsrode. 

18o5 
2o. søndag efter trinitatis den 27. oktober kast 
et jord på gårdmand Peder Jochumsens afdøde søn 
Jochum af Ålsrode, som døde den 23. okt. 9 uger 
gi. 



MADS JOCHUMSEN 

18o7 
6. søndag efter påske den lo. maj havde gårdmand 
Peder Jochumsen og hustru Maren Madsdatter af 
Ålsrode en søn til dåben, som var født den 5. 
næstforan. Samme blev kaldet 

MADS 
båren af væveren Niels Ostenborgs hustru af Hø-
bjerg 
Faddere: Hans Nicolaj Jochumsen af Ålsrode 

Jacob Slot af Homå 
Jens Tækker af Revn og Søren Rasmussen 
Hjorth af Hoed 

18o7 
1. søndag efter trinitatis den 31. maj intr. Pe-
der Jochumsens hustru af Ålsrode. 

1821 

Confirmeret i Ålsø kirke Mads - søn af gårdmand 
Peder Jochumsen og Maren Madsdatter af Ålsrode 
14 år født i Ålsrode den 5. maj 18o7. Vac. den 
14. december 181o af Neve 

God religionskundskab og anstændig forhold 

1833 
Gift med Anna Thomasdatter 



Folketælling i Ålsrode 
1845 

Thomas Sørensen 72 år enkemand født i sognet 
gårdmand 

Mads Pedersen 38 år gift født i sognet 
bestyrer gården 

Anna Thomasdatter 35 år gift hans kone født 
i sognet 

Mette Kristine Madsdatter 11 år 
Marie Catrine Madsdatter lo år 
Anna Madsdatter 8 år deres børn 
Thomas Peder Madsen 7 år født i sognet 
Chresten Madsen 3 år 
Morten Christoffersen 25 år ugift født i Vest 

by - Randers amt 
Anders Christensen 2o år ugift født i Lyngby 

tjenestefolk. 

Mads og Anna^boede på gården hvorpå Mads er født 
og som Annas fader var gårdfæster af. 



MARIANE JOCHUMSDATTER 

I 8 0 8 

2o. søndag efter trinitatis den 3o. oktober blev 
gårdmand Peder Jochumsen og hustru Maren Mads-
datter af Ålsrode deres pigebarn, som var født 
den 23. september og den 25. næstefter hjemme-
døbt med navn 

MARIANE 
frembåren til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
af Jacob Andersens hustru af Høbjerg 
Faddere: Rasmus Molbo af Ålsø, Chresten Kong og 

Bodil Jensdatter af Ålsrode samt Søren 
Hiorth af Hoed 

Moderen holdt tillige sin kirkegang. 

1823 
Confirmeret i Ålsø kirke 1823 
Vacc. den 14. dec. I 8 I 0 af Neve 
Temmelig god religionskundskab og ulastelig for-
hold 



NIELS PEDERSEN 

1 8 1 0 

21. søndag efter trinitatis den 11. november 
blev gårdmand Peder Jochumsen og hustru Maren 
Madsdatter af Ålsrode deres søn, som var født 
den 6. oktober og den 8. næstefter hjemmedøbt 
med navn 

NIELS 
frembåren til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke af 
pigen Mette Marie Pedersdatter af Høbjerg 
Faddere: Hans Nicolaj Jochumsen af Ålsø 

Niels Ostenborg , Jacob Andersen og 
Jørgen Ladekarl af Høbjerg 

Moderen holdt tillige sin kirkegang 

1811 

Palmesøndag den 7. april kastet jord på gårdmand 
Peder Jochumsens søn af Ålsrode, som døde den 1. 
april - ^ år gi. 



NIELS PEDERSEN. 

1812 
Trinitatis søndag den 23. maj blev gårdmand Pe-
der Jochumsen og hustru Maren Madsdatter af Åls-
rode deres søn som var født den 12. april og sam 
me dag hjemmedøbt med navn 

NIELS 
frembåren til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke af 
Hans Hansens hustru af Ålsrode 
Faddere: Niels Ostenborg af Høbjerg, 

Peder Præst samme steds 
Rasmus Molbo af Ålsø og 
Søren Skræders hustru af Ålsrode. 

Forbemeldte dag intr, Peder Jochumsens hustru af 
Ålsrode. 

1826 

Confirmeret i Ålsø kirke 
Vacc. den 15. okt. 1814 af Neve 
God religionskundskab og ulstelig forhold 



JOCHUM PEDERSEN 

1814 
Født den 6. april - hjemmedøbt den 7. april 

JOCHUM 
Faderen: Gårdmand Peder Jochumsen 
Moderen: Maren Madsdatter i Ålsrode 
Døbt i Ålsø kirke 2. påskedag den 11. april 1814 
Faddere: Hans Hansen Skovfoged af Ålsrode 

Niels Ostenborg Væver af Høbjerg 
Pigen Dorthe Rasmusdatter af Ålsrode 
Jacob Konges hustru af Balle, som bar 
barnet 

Moderen intr. 4. søndag efter påske den 8. maj. 

1828 

Confirmeret i Hoed kirke den 13. april 
Vacc. den 15. oktober 1814 af Neve 
God kundskab og ulastelig forhold 



ANNA PEDERSEN 

Født den 6. februar - hjemmedøbt den 8. febr. 
ANNE 

død førend dåbens publication den 24. marts. 

Moderen intr. den 31. marts. 



METTE PEDERSDATTER 

1817 
Født den 3o. maj - hjemmedøbt den 31. maj 

METTE 
datter af Peder Jochumsen og Maren Madsdatter 
Døbt 5. søndag efter trinitatis den 6 juli 
Faddere: Tjenestekarl Søren Rasmussen af Ålsrode 

Gårdmændene Rasmus Molbo og 
Nicolaj Jochumsen af Ålsø 

samt tjenestepigen Dorthe Rasmusdatter 
af Ålsrode som bar barnet. 

Moderen intr. den 6. juli 

1832 
Confirmeret i Ålsø kirke 
Vacc. 22 juni 1818 af Neve 
Meget god kundskab og anstændig forhold 

189S 

Mette Pedersdatter død 31/lo 1895 i Ålsrode, bgr. 
7/11 1895, enke af Ålsrode, datter af gårdfæster 
Peder Jochumsen og Maren madsdatter, enke efter 
husmand og træskomand Erik Rasmussen i Ålsrode. 



KAREN PEDERSDATTER 

1819 
Født den 21. september - hjemmedøbt samme dag 

KAREN 
datter af Peder Jochumsen og Maren Madsdatter 
Døbt den 23. søndag efter trinitatis den 14. nov 
Faddere: gårdmand Niels Jochumsen i Ålsø 

Skovfoged Jørgen Nielsen - Katholm 
gårdmand Chresten Detlevsen ibid 
gårdmand Rasmus Molboes kone af Ålsø, 
som bar barnet 

Moderen intr. den 14. november 

1834 
Confirmeret i Ålsø kirke 
Vacc. den 26. juli 182o af Neve 
God religionskundskab og sædelig opførsel 
1892 
Karen Pedersdatter død i Ålsø 4/3 1892, begravet 
11/3 1892 , enke af Fuglsang, født i Ålsrode, 
datter af gårdfæster Peder Jochumsen og Maren 
Madsdatter i Ålsrode, enke efter indsidder Peder 
Jensen Skovfoged i Fuglsang. 



JACOB PEDERSEN 

1822 
Født den 14. juli - hjemmedøbt samme dag 

JACOB 
søn af Peder Jochumsen og Maren Madsdatter af 
Ålsrode 
Døbt 15. søndag efter trinitatis den 15. septemb 
er 
Faddere: Gårdmændene Mathias Sørensen og Søren 

Andersen af Ålsrode 
Nicolaj Jochumsen af Ålsø 
Pigen Edel Benedikte Hansdatter samt 
Edel Berns bryggerkone af Ålsrode, som 
bar barnet 

Moderen intr. den 15. sept. 

1837 
Confirmeret i Hoed kirke 
Vacc. 7. april 1824 af Neve 
God religionskundskab og rosværdig opførsel 



I løbet af somren 1825 af-
giver Peder Jochumsen sit fæste til Thomas Søren-
sen Hjorth og selv dør han som husmand i Ålsrode 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
PEDER JOCHUMSEN 

År 1825 den 2o. december mødte undertegnede for-
valter Peder Jensen fra Katholm i Ålsrode i ster 
vboet efter gårdfæster Peder Jochumsen for at 
foretage en lovlig registrerings og vurderings-
forretning efter den dagen forud ved døden af-
gående til efterfølgende skifte og deling mellem 
enkekonen Maren Madsdatter og de af hende med 
den afdøde efterladte børn som var: 

1 søn Mads 18 år 
1 do Niels 14 år 
1 do Jochum 12 år 
1 do Jacob 3 år 
1 datter Mariane 14 år 
1 do Mette 8 år 
1 do Karen 6 år 



Peder Jochumsens fader boede i Høbjerg og var mur 
mester.Han døde i marts 1798 efter at have været 
gift 3. gange. I skiftet afholdt 31/3 1798 er der 
deling mellem børnene og den efterladte enke og 
her fremgår det at børnene var: 
I 1. ægteskab med Dorthe Hansdatter: 
1) en søn Jens Jochumsen - omtrent 43 år, der for 

næsten 2o år siden er bortrømt og ej tilsagt-
2) en datter Kirsten Jochumsen - enke efter Ras-

mus Sørensen Skræder og boende i Ålsrode. 

I 2. ægteskab med Anna Catrine Christensdatter: 
1) en søn Peder Jochumsen 32 år boende i Ålsrode 
2) en søn Hans Jochumsen 21 år tjenende i Fugl-

sang. 
3) En datter Dorthe Catrine 29 år gift med And-

ers Jensen i Colind 
4) En datter Karen Jochumsen 18 år tjenende i 

samme by. 

I 3. ægteskab med Karen Rasmusdatter har han ingen 
børn, men hun er den efterladte enke. 



Peder Jochumsens helsøster Karen Jochumsen blev 
gift med husmand Niels Bloch af Øster Balle. Hun 
døde i 1831 og efterlod sig ingen livsarvinger men 
hendes arvinger er hendes søskende! 
1) en broder Nicolaj Jochumsen, dér er husmand i 

Ålsø og som er en halvbroder. 
2) en helbroder Peder Jochumsen, der er død og ef 

terladt sig følgende arvinger: 
a) Mads Pedersen- 22 år soldat og inde ved re 

gim^htet 
b) Niels Pedersen 18 år tjener i Ålsrode. 
c) Jochum Pedérséh 16 år tjener i Ålsrode 
d) Jacob Pedersen 7 år hjemme hos moderen i 

Ålsrode 
e) Datteren Mariane Pedersdatter ugift og 

hjemme hos moderen 
f) do Matte Pedersdatter do do 
g) do Karen Pedersdatter do do 

3) En helsøster Dorthe Jochumsen enke efter An-
ders Jensen og boende i Colind 

4) En halvsøster Kirsten gift med Rasmus Sørensen 
Skræder i Ålsrode som er død og har efterladt 
sig en datter 
a) Dorthe Rasmusdatter gift med gårdmand Niels 

Rusk i Ålsrode 
b) en søn Søren Rasmussen der var husmand i Hø 

bjerg, men er død uden at efterlade sig livs 
arvinger 



FÆSTEBREV PÅ GÅRDEN 
NR. 8 TIL 

THOMAS SØRENSENLHJORTH 



Christian Linde Stenberg 
examinatus juris, forvalter 
ved Katholm gård og gods 

Gjør vitterligt: at have stædt og fæstet lige-
som jeg hermed i overenstemmende med et høj-
kongelige rentekammers resolution af 3o. april 
1825 stæder og fæster til forrige husmand Tho-
mas Sørensen Hjorth det den kongelige kasse til 
hørende i Ålsrode by under nr. 8 beliggende og 
til Katholm gods henhørende gård, der står for 
hartkorn ager og eng 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 
alb. og sidst har været beboet af Peder Jochum-
sen men af ham godvilligen afstået. 
Indbemeldte gård med alt dens tilhørende og til 
liggende må forbemeldte Thomas Sørensen Hjorth 
sin livstid og efter hans død hans enke sålænge 
hun ugift stand forbliver, nyde, bruge og i fæ-
ste beholde på efterskrevne vilkår. 

1 

Fra den 1. januar dette år og fremdeles årligt 
udreder fæsteren til rette forfaldstider alle 
kongelige skatter og afgifter og anden offent-
lige byrder som nu er eller i fremtiden måtte 
vorde påbudne af hvad navn nævnes kan in Spe-
cie brandkontingentet af gårdens forsikrings-
sum uden at erholde den ved forordningen af 15 
april 1818 & 5 fastsatte godtgørelse i land 
skatten 



2 
Fæsteren betaler og leverer til hvert års Mor-
tensdag den i jordebogen for denne gård anførte 
landgilde nemlig 1 rdl. 3 mark sølv, 2 td. rug 
2 td. byg, 2 td. 2skp. havre samt en gås og 2 
snese æg alt forsvarligt og kornet med det ved 
forordningen af lo. jan. 1698 & 9 anordnede op-
mål. 

3 
Gårdens bygninger, der for jordebogs godsejer-
ens regning er sat i forsvarlig stand med sam-
mes besætning og inventarium og som det efter 
den hedved hæftede inden vedkommende ret den 25 
september dette år afhjelmede synsforretning på 
lovlig måde er blevet fæsteren overleveret uden 
mangler, forpligter han sig stedse at holde i 
lige så god stand da han ved fratrædelse eller 
efter hans død hans stervbo må komme til at gi-
ve godsejeren erstatning for mangler som da måt-
te befindes. 

4 
Efter lovlig tilsigelse og på omgang med god-
sets øvrige hoverigørende bønder forretter fæ-
steren hoveri til Katholm hovedgård i overen-
stemmende med hoveriforeningen af 27. marts 1792 
hvoraf en verificeret extrakt bliver fæstebrev-
et vedhæftet. 



5 
Gårdens jorder skal fæsteren dyrke og drive på 
bedste måde og intet deraf til unødigt bruge 
eller lade bruge samt iøvrigt underkaste sig så-
dan plan som godsejeren til bedre og hensigts-
mæssigére drift i sin tid måtte finde forgodt 
at forelægge ham. 

6 

Den de ældre fæstere af Ålsrode by tilståede 
fællesgræsning i Ålsrode skov, fælleskjæret og 
heden bliver nærværende fæster aldeles uvedkom-
mende hvorved han da fritages for at bidrage til 
skatternes inddrivelse af skovskyldshartkornet. 

Fæsteren må ikke tage indsiddere tilhuse hos sig 
med mindre han dertil indhenter godsejerens sam-
tykke og i det hele vogter han sig for ligenede 
overtrædelser. 

8 

løvrigt retter fæsteren sig efter hans kongelige 
majestæts allernådigste love og anordninger samt 
viser herskabet og dets fuldmægtig tilbørlig hør 
lighed og lydighed alt under dette fæstes for-
tabelse 

9 
For indfæstning er fæsteren fritaget hvorimod 
han forpligter sig til at udrede alle i anled-
ning af fæstebrevets udstedelse og tinglæsning 



samt synsforretningen lovlig gående omkostning-
er. 
I overenstemmende med forordningen af 25. juli 
I 8 I 0 & 13 attesteres at gårdenKhar det samme i 
hartkorn og tilliggende som i sidste fæsters be 
sidelse. 
Således udstedes dette fæstebrev under min hånd 
og segl. 

Katholm den 5. december 1826 
Stenberg 

Approberes med den bemærkning at overenstemmen-
de med rentekammerets resolution af 3o. oktober 
1825 og 4 marts 1826 skal landgilden første 
gang leveres til mortensdag 1826 og græsningen 
i Ålsrode skov med tilhørende ersvares fra fæs-
tegården 

Scheel den 3o. dec. 1826 
Wolschow 

Læst 8/6 1827 i retten 
Aagård 

Gebyr: Tinglæsning 64 sk. 
Justitsfonden 1& sk/ 
Indførelse 3o sk 

Ligelydende originalt fæstebrev med vedhæftede 
synsforretning og hoveriforening har jeg idag 
modtaget og forpligter mig herved til nøjagtelig 



at efterkomme i alle fæstebrevets foreskrevne 
forpligelser. 

Katholm den 12. januar 1827. 
T S S 

betyder Thomas Sørensen 
Til vitterlighed 

Jens Pedersen Mark. 

Anm: 
1 henhold til den af fæsteren inden retten den 
2 dennes afhjelmede erklæring afgår i gårdens 
hartkorn ager og eng ; .6 td, 3 skp 3 

- . . . fdk 1 14/17 alb 
a) for^græsningsretten i Ålsrode skov der bliv-

er fæsteren betaget o td. 1 gkp. 2 fdk 1 

b) dens andel af det hartkorn husmændsjordene 
nu er bleven pålagte og som førhen var ind-
lemmede under gårdmændenes hartkorn 

3_skB^_l_14/17_alb 

Igen 5 td. 7 skp. o fdk 2 
alb 

hvoraf fæStéren fordrer skatter og afgifter fra 
1. juli 1833 af at regne 

' Katholm den 11. dec. 1833 
Stenberg 



At mit fæstebrev Har modtaget ligelydende påteg 
ning det tilståes herved 

Datum ut supra 

Thomas Sørensen Hjorth 
m.f.p. 

Ti vitterlighed 

Johnsen Michel Olesen 

Anm; 
Ifølge det kongelige rentekammers resolution af 
17. september 1836 afgår i gårdens ager og eng 
5 td. 7 skp o fdk. 2 alb. 
for det på skovfogedlodden ansatte hartkorn 
1 td. 6 skp. 3 fdk. alb, der nu er bortflyt-
tet til Rasmus Jensen fordelt på samtlige gårde 
i Ålsrode med 3 fdk. 1% alb 
Igen 5 td. 6 skp. 1 fdk. % alb 

hvoraf fæsteren svarer skatter og afgifter fra 
1 juni ano 1837 af at regne. 

Katholm den 11 december 1836 

At mit fæstebrev har modtaget ligelydende på-
tegning det tilståes 

ut supra. 



SYNSFORRETNINGEN 



Jacob Aagaard, hans kongelige 
majestæts virkelige justitsråd, 
byfoged og skriver i Grenå,samt 
herredsfoged og skriver i Nørre 
Herred 

Gjør vitterligt: at år 1826 den 25. september, 
blev Grenå by og Nørre Herreds ret sat og be-
tjent af mig som dommer og skriver. Nærværende 
stokkemænd Hans Broch. Jens Christian Juul, Chr. 
Bendixen og Peder Jensen alle af Grenå -
Til afhjelmning fremlagdecgårdmændene Niels Ild-
sted af Ålsø og Hans Bolmer af Fuglsang en af 
dem under 2o ds. afholdt syns og taxationsforret 
ning over den gård i Ålsrode som overleveres i 
fæste til Thomas Sørensen Hjorth hvilken forret-
ning blev modtaget og er sålydende: 
År 1826 den 2o. september indfandt undertegnede 
os ifølge rettens udmeldelse af 18. ds^ på gård-
en nr. 8 i Ålsrode under Katholm gods der for-
hen har været tilfæstet Peder Jochumsen for i 
overenstemmelse med forordn, af 8. juni 1787 at 
afholde lovlig syns og taxationsforretning over 
bemeldte gårds bygninger med sammes tilhørende 
besætning og inventarium - alt til overlevelse 
til ny fæster Thomas Sørense Hjorth. 
I overværelse af forvalter Stenberg og den nye 
fæster foretog vi forretningen således: 



Besigtelse af gårdens bygninger: 
1)-Stu^huset som er den vestre længe består af 

12 fag - 11 alen bred og 32 alen lang ud-
vendigt målt ege undere og fyrovertømmer med 
stråtag, samt indrettet fra vestre ende: 3 
fag til storstue, 1 fag til forstue og kammer 
3 fag til dagligstue, 2 fag til køkken og 
skorsten og 3 fag til bryghus. Loft over 9 
fag og 6% fag vinduer med træsprosser. 

2) Den vestre længe består af 12 fag, 34^ alen 
lang 7 alen bred bygget af egeunder og for-
skelligt overtømmer, med klinede vægge og 
stråtag og indrettet: 3 fag til farehus,2 
fag til foderhus, 3 fag til kohus,l fag til 
karlekammer og 3 fag t H hestestald. 

3) Den_søndre_længé består af 19 fag 28 alen 
lang 6% alen dyb, bygget af samme materialer 
som den vestre længe og indrettet: 2 fag til 
hakkelseshus, 2 fag til havre, 1 fag til hug 
gehus,l fag til indkørselsport med port for 
3 fag til lade. 

4) Den_østre_længe_ består af 11 fag 3o alen 
lang 7% alen dyb og bygget af samme materia-
ler som de 2 førstnævnte og indrettet: 2 fag 
til korngulv,2 fag til lo, 5 fag til korn-
gulv og 2 fag til lo 

Samtlige bygninger befandtes i god og forsvar-
lig stand uden mangler dog er taget på de 4 sønd 



f9g af den vestr^rlænge noget tyndt; men da sam 
me enten kan ligge nogen tid så kan sådant for 
tiden ikke betragtes som mangel'* ' " 
B) be^igtede og^taxerede vi gårdens besætning 

og inventarium og fandtes samme således: 
1 rød hoppe 2 år 6 rdl 
1 sort hest - .3 år : 7 
1 brun hoppe 4 år 8 
1 brun hoppe 9 år. 7 
1 rød hoppe 9 år 6 
1 sort hoppe 12 år 5 
i jernbeslagen vogn med fjæl-

le og høsttakker samt øvrigt 
tilbehør lo Rdl 

1 trævogn med ditto 4 
1 gi. trævogn med møgfjelle 2 
1 jernplov med behør 2 
1 bagplov 1 
2 træharver . o 4 o 
Seletøj til 6 heste 1 , 3 
4 kornsække 1 2 
1 buesav .. 2 
1 skovsav , , , 1 
1 økse 1 
1 tællekniv, 2 naver, 1 spi-

gebor 1 
1 grevespade 8 
2 forke 1 



1 skærekiste med kniv o 1 o 
1 slibetøj ' 1_ 8 

Summa 64 rdl. sølv 
Foranstående besætning og inventarium skønnes 
tilstrækkelig og forsvarlig såvel til gårdens 
drift som hoveriets bestridelse 
C) Når der tages hensyn til det nødvendige fol 
kehold og til den udsæd gårdens jorder efter 
areal og bonitet udfordrer vil for eet år be-
høves til foderkorn: 12 td. rug, 8 td. byg og 
4 td. boghvede, samt til sædekorn: 8 td. rug 
5 td. byg og 5 td. boghvede, lo td. havre og 
2o td. bælgsæd, hvilket korn efter fæsterens 
erklæring forefandtes i gården af det afvigte 
høst indavlede. 
Således har vi afholdt denne forretning efter 
bedste skønnende og overbevisning hvilket vi 
inden retten næste tingdag med vor eed vil be-
kræfte. 

Datum ut supra 

Niels Christensen Hans Dolmer 
m.f.p. 

Imod denne forretning have vi intet at erindre 

Stenberg Thomas Sørensen Hjorth 
m.f.p. 



Fremlagt og afhjelmer inden Nørre Herreds ret 
den 25. september 1826^ 

Aagaard 

Hvorefter taxationsmændene på lovbefalet måde 
bekræftede denne deres forretning og blev de-
mitteret 

Aagaard 
Således var denne forretning under min hånd 
og segl beskreven udstedt 

Grenå den 30. sept. 1826 
Aagaard 

Gebyr: Til retten 4 mark 8 sk. 
til justitsfonden 14 sk. 
papir 3 sk^ 



DEN VEDHÆFTEDE HOVERI-
FORENING AF 27. MARTS 
1792 



THOMAS SØRENSEN HJORTH 



THOMAS SØRENSEN HJORTH 

Han er født i Ålsrode 1773 og døbt i Ålsø kir-
ke: 
Dom: 23 post trinitatis den 14. november Søren 
Thomassen og kone Anna Pedersdatter Hjorth af 
Ålsrode deres drengebarn døbt i Ålsø kirke og 
fik det navn 

THOMAS 
Faddere: Anders Hansen Præsts kone i Ålsrode 

Maren Andérsdatter, 
Søren Bieere, Chresten Smed, Jørgen 
Ingvorsen, Michael Sørensen, Søren 
Rusk. 

1790 
Den 11. april confirmeret i Ålsø kirke - 16 % 
år 

Gift med Mette Nielsdatter 

Død i Ålsrode 



METTE NIELSDATTER. 

Død i Ålsrode 4. maj 1835. 



Thomas Sørensen Hjorth var ik-
ke straks gårdfæster i Ålsrode. Han startede 
som husfæster 



FÆSTEBREV. 

Herman Leopold Reininghaus 
til Katholm 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst ligesom jeg hermed stæder 
og fæster til Thomas Sørensen Hjorth det hus i 
Ålsrode by på Katholm gods, som sidst var bebo-
et af Chresten Ditlevsen og i jordebogen er an-
ført under nr. 4, hvilket hus med sit rette til-
liggende bemeldte Thomas Sørensen Hjorth sin livs 
tid må nyde, bruge og i fæste beholde på følgen-
de vilkår: 

1 
Til rette tid og ved rette forfaldstider betaler 
og udreder han alle kongelige skatter og contri-
butationer samt anden offentlig byrde af huset 
og dets tilliggende som nu er eller herefter på-
buden vorder og indbetaler de årlige afgifter 
som svares af husets tilliggende ligemed de øv-
rige Ålsrode byes husmænd til gårdmændene i Åls-
rode i stedet for skatter af jorden, der und-
drages disse. 

2 
Betaler årligt hvert års 11. november her på Kat 
holm i huspenge 1 Rdl. 2 mr^. sølvs værdi 

3 



Forretter årlig i hoveri 52 dage efter derom at 
være tilsagt, men i tilfælde af at godsejeren 
ikke vil afbenytte disse dage, da betaler fæster 
en for hver sådan dag 24 rbd. sølv. Endvidere 
forretter han årlig lange og korte gående rejser 
efter tilsigelse i omgang med de øvrige husmænd 
i Ålsrode som dertil er forpligtede. 

4 

Husets bygninger holder fæsteren til alle tider 
i forsvarlig stand og i sin tid ved fratrædelse 
eller dødsfald at tilsvare i overenstemmelse med 
vedhæftede synsforretning. 

5 

Fæsteren må afholde sig fra brændevinsbrænden og 
krohold samt ej at indtage til huse uden gods-
ejerens vidende. 

Indfæstningen er betalt i året 1811 til forrige 
godsejer med 2o Rdl. 
løvrigt retter fæsteren sig efter hans kgl. maj. 
allernådigste love og anordninger. 
Ifølge forordningen af 25. januar 181o & 13 atte 
steres at husets tilliggende er det samme som i 
forrige fæsters besiddelsestid. 



Katholm 1812 
H.L. Reininghaus 



BØRN AF THOMAS SØRENSEN HJORT 
OG 

METTE NIELSDATTER 



Folketælling 1834 
i Ålsrode 

Thomas Sørensen 63 år gift gårdfæster 
Mette Nielsdatter 58 år gift hans kone 
Rasmus Thomassen 15 år ugift deres søn 
Mads Pedersen 27 år gift indsidder tjener 
Anna Thomasdatter 24 år gift hans kone 

Mads Pedersen var søn af Peder 
Jochumsen og nu gift med Thomas Sørensens dat-
ter Anna. 
De boede således begge på deres fødegård. 



Folketælling i Ålsrode 
1845 

Thomas Sørensen 72 år enkemand født i sognet 
gårdmand 

Mads Pedersen 38 år gift født i sognet besty 
rer gården 

Anna Thomasdatter 35 år gift hans kone født 
i sognet 

Mette Kristine Madsdatter 11 år 
Marie Catrine Madsdatter lo år 
Anna Madsdatter 8 år deres børn 
Thomas Peder Madsen 7 år 
Chresten Madsen 3 år 
Morten Christoffersen 25 år ugift født i Vest 

by - Randers amt. 
Anders Christensen 2o år ugift født i Lyngby 

tjenestefolk. 

Thomas Sørensens svigersøn be-
styrer gården her i 1845 og Thomas Sørensen kun-
ne vel håbe at gården kunne blive i familien når 
han selv slap tøjlerne, men således gik det ikke 
som det senere vises. 



SKIFTE EFTER METTE NIELSDATTER 
I 

ÅLSRODE. 



SKIFTE 

1835 

1835 den 4. maj anmeldte fæstegårdmand Thomas 
Hjorth af Ålsrode at hans kone Mette Nielsdatter 
i dag ved døden er afgået efterladende sig u-
myndige med den efterladte - sammesteds boende. 

Hansen 

Thomas Hjorth 

m.f.p. 



REGISTRERING. 

1835 den 7. maj indfandt sig skifteretten med 
tiltagen vidner sognefoged Martinus Jensen og 
gårdmand Claus Præst begge af Høbjerg i stervbo-
et efter gårdmand Thomas Hjorths afdøde hustru 
Mette Nielsdatter af Ålsrode for at foretage re-
gistrering og vurdering af boets effekter til på-
følgende skifte og deling imellem enkemanden,som 
selv var tilstede og hans i ægteskab med den af 
døde sammenavlede børn, som blev opgivne således 
1 søn Søren Thomassen 31 år 
2 do Niels Thomassen 3o år som begge mødte ved 

registreringen. 
3. Rasmus Thomassen 16 år 
4. 1 datter Mariane Thomasdatter gift med ind-

sidder Jens Skriver i Ålsrode - som lige-
ledes var mødt på sin kones vegne 

5. 1 datter Anna Thomasdatter gift med indsidder 
Mads Pedersen i Ålsrode, som ligeledes var 
mødt på hans kones vegne 

6. 1 datter Mette Thomasdatter - ugift 
7. 1 datter Kirstine Thomasdatter - ugift. 

Som formynder for de under nr. 3 - 6 og 7 nævnte 
umyndige arvinger var tilstede gårdmand Anders 
Iversen af Ålsrode. 
i overværelse af foranførte personer påvistes 



derefter enkemanden følgende boet tilhørende ef-
fekter, som således blev registreret og vurderet 
i sølv. 

Rbd. mrk sk. 
1 fyrbord på krydsfod 0 3 0 
2 fyrbænke 0 1 0 
1 fyrkiste 1 0 0 
1 sott hvergarns kjole 0 4 0 
1 drejels skørt o 5 0 
1 livstykke 0 1 0 
1 do og 1 vadmels skørt 0 3 0 
1 gi. skørt og 1 trøje o 1 8 
2 par strømper og 1 gi tørklæde 0 1 8 
3 blårgarns særker 2 3 0 
3 kapper med snipper 0 5 0 
4 huer 0 3 0 
1 silketørklæde 0 2 0 
1 sirses do 0 1 0 
1 hvidt do 0 1 0 
2 forklæder 0 2 8 
1 klædeskurv og nogle klude 0 0 8 
1 hængeskab 0 4 0 
1 uldsaks 0 1 0 
4 træstole 0 2 0 
1 spindrok 0 3 0 
1 madskab o 3 0 
1 trævægt 0 0 8 
1 lille lampe og en tragt og 2 lyse 

stager 0 0 12 



1 lille madkurv 0 1 0 
4 hylder og 1 kurv 0 1 0 
1 jern bilægger kakkelovn lo 0 0 
1 fyrhængeskab o 4 0 
1 blåstribet olmerdugs overdyne 3 0 0 
1 hvid bolsters underdyne 2 0 0 
1 stribet pude med vår 0 1 0 
3 hovedpuder 0 2 0 
1 par blårgarns lagner 1 4 0 
1 fyrsengested 0 5 0 
1 hvid vadmels dyne 2 0 0 
1 do bolsters do 2 3 0 
1 grønt vår 0 0 2 
3 hovedpuder 0 0 3 
1 par blårgarns lagner 1 4 0 
3 stk. drejels omhæng 0 4 0 
1 hørgarns lagen og 1 blårgarns do 2 0 0 
1 pudehynde 0 1 8 
1 gi. egebord 0 4 0 
5 hylder 0 1 4 
4 fade og 3 tallerkener 0 1 4 
2 dunke 0 1 8 
2 flasker og 1 glas 0 1 0 
1 lygte og 1 smørtrug 0 12 
1 køkkenbord 0 1 0 
1 kandeskab 0 1 4 
4 mælkebøtter o 1 0 



Nogle gamle lerkar 0 1 0 
2 jerngryder 1 0 0 
2 små træbøtter 0 0 8 
1 jernpande og 1 rivejern 0 1 0 
1 ildtang 0 1 0 
3 standfierdinger o 1 8 
1 kobber kedel lo 0 0 
1 håndkværn 1 o 0 
2 øreballier 0 4 0 
3 spande og 1 strippe 0 2 0 
2 kar 1 3 0 
1 salttrug o 1 0 
1 øltønde og 1 ølfierding 1 4 0 
1 sækkebænk 0 1 0 
1 drøftetrug og 1 smørtønde ^ 0 2 8 
3 sold 0 3 0 
2 kornsække 1 2 0 
2 halmkurv 0 1 8 
2 kurvestole 0 0 8 
2 standtønder 0 1 8 
1 gi. kar 0 0 12 
1 sælde og 1 gi. kniv 0 0 8 
1 fyrkiste 0 3 0 
2 garnvinder 0 1 0 
1 sælde 0 0 12 
3 hørleer 2 0 0 
1 træ ølflaske 0 1 0 
1 spand med jerngjord 0 1 0 



1 sortstjernet ko 12 år 12 0 0 
1 sorthjælmet ko 11 år 12 0 o 
1 sort do 5 år 9 0 o 
1 sorthjelmet kvie 3 år 4 0 0 
1 rødhjelmet do 3 år 8 0 0 
2 sorthjelmede kviekalve 5 0 0 
2 små kalve 2 1 0 
12 får og 6 lam 26 0 0 
1 so med 2 grise 5 0 0 
1 håndøkse 0 3 o 
2 hjulbører 0 2 0 

Tilsammen 151 3 4 

Taxationsmændene bekræftede med lovens < eed " Så 
sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord " at 
den af dem på de registrerede effekter satte vær-
di er efter deres samviitighed og bedste skønnen 
de overenstemmende med disses sande værdi. 
Enkemanden erklærede at han ikke vidste mere at 
påvise til indtægt for boet - derimod var han føl 
gende gæld bortskyldig: 
a) til Severin Jørgensen ved Katholm 15 Rbd sed-

ler 
b) Til købmand Kruse i Grenå 4 o o 
c) Til gårdmand Niels Konge i Homå 2 4 o 
d) Til hjulmand Niels Smed i Høbjerg 1 o o 
samt endvidere til herskabet for kongelige skat-
ter og afgifter, hvorover videre ved skiftet skal 



blive fremlagt en opgørelse. 
Enkemanden påtog sig ansvaret for de registrere-
rede effekters tilstedeværelse indtil det endelige 
skifte og vil derunder dette blive taget fornøden 
hensyn til besætningen og inventariets tilstand i 
henhold til den derom i sin tid passerede syns-
forretning 
Da intet videre her i dag var at foretage blev foi 
retningen således sluttet og med underskrif be-
kræftet. 

Hanseh 

Thomas Hjorth 
m.f.p. 

Søren Thomassen Niels Thomassen 
m.f.p. m.f.p. 

Jens Skriver Mads Pedersen 
m.f.p. m.f.p. 

Som formynder for de umyndige 
Anders Iversen. 



SKIFTEAFSLUTNING. 

År 1835 den 26. oktober blev i overværelse af 
vidnerne sognefoged Martinus Jensen og gårdmand 
Claus Præst af Høbjerg foretaget skifte efter 
gårdmand Thomas Hjorths afdøde hustru Mette 
Nielsdatter af Ålsrode, hvorved var tilstede en-
kemanden samt de myndige arvinger Søren og Niels 
Thomassen - begge af Ålsrode, ligeledes var på 
deres koners vegne mødte indsidder Jens Skriver 
og Mads Pedersen af Ålsrode og endelig var som 
formynder for de umyndige arvinger tilstede gård 
mand Anders Iversen af Ålsrode. 
Skiftet blev da opgjort således: 

A) INDTÆGT. 

Enkemanden erklærede det ønske at beholde boets 
registrerede effekter efter den derpå ved regi-
streringen satte vurdering og imod denne hans be 
gæring havde de myndige arvinger intet at ind-
vende og da såvel formynderen som skifteforvalt-
eren fandt det passerede og stemmende med ting-
enes sande værdi så blev enkemandens begæring ind 
rømmet efter at han havde erklæret ikke at have 
mere at opgive til indtægt for boet. 
Boets hele indtægt bliver altså 151 3 4 



B) UDGIFT. 

Enkemanden erklærede at han havde afgjort den ved 
registreringen opgivne gæld med undtagelse af den 
herskabelige fordring og at han renoncerede på 
godtgørelse for den del heraf som måtte tilfalde 
boet at udrede. Derimod erklærede hån at hans af 
døde kones begravelse havde kostet ham 6 Rbd. som 
han begæréde godtgjort af boet. 
Skifteforvalteren anmeldte en fording i boet for 
kongelige skatter og jordebogsafgifter for åre-
ne 1826 - 34 indclucive også 1. halvår af 1835 
stor 188 o 8 3/4 sk sedler og tegn for hvilk 
en fordring han måtte påstå jordebogskassen til-
kjendt forlods udlæg næstefter begravelsesomkost 
ninger. 
For at erholde den i denne henseende fornødne 
kjendelse begav skifteforvalteren og samtlige til 
stedeværende sig til Grenå og idet skifteforvalt 
eren fremlagde en extrakt af Katholms godses 
hovedkasseprotokol samt denne protokol tillige-
med Thomas Hjorths skattebog, hvilken han bad 
confirmeret - udbad han sig den ordinære dommer 
hr. justitsråd Ågårds kjendelse for den nævnte 
fordring. 
Skifteforvalteren aftrådte. 
Den ordinære dommer tiltrådte og foreholdt enke 
manden og boets øvrige vedkommende husbondens 



opgivne restance af skatter, jordebogsafgifter o 
og fæstefordringer. 
De erklærede enstemmigt ikke at have nogen erin-
dring at gøre imod husbondens på boet gjorte krav 
og da dette tillige for dommeren var legitimeret 
med husbondens hovedkassebog såvel som ved fæst-
erens qvitteringsbog 

ERAGTES 
Katholms godsejer bør være berettiget til af bo-
et efter gårdmand Thomas Hjorths afdøde hustru 
Mette Nielsdatter af Ålsrode at nyde forlods ud-
læg for 188 o 8 3/4 sedler og tegn næst efter 
begravelses og skifteomkostninger. 
Kjendelsen blev oplæst og dommeren aftrådte. 

Ågård 
Skifteforvalteren tiltrådte ved forretningen og 
opgjorde dette skiftets bekostning således: 
a) Skifte og skriversalarium 1 o o 
b) 1/4 del heraf til revisions-

kontoret o 4 o 
c) 2o% af litra a) til kongens 

kasse o o 12 4/5 
d) 2o% af litra b) til justits-

fonden o 2 6 2/5 
e) Til vitterlighedsvidnerne 1 _3 o 

lait 4 4 3 1/5 



Da.boets vedkommende ikke havde noget at erindre 
imod de af enkemanden anmeldte begravelsesomkost 
ninger udføres de med 6 t'O o 
Enkemanden erklærede ikke at have videre gæld at 
anmelde hvorfor boets gæld^udføres med 

198 4 11 9/2o 
sedler og tegn. 
Da boets udgift således overstiger indtægten med 
47 1 7 19/2o så blev følgelig intet at arve 
Enkemanden erklærede sig villig til imod at be-
holde boets registrerede effekter at betale skif 
teomkostningerne samt såsnart det var ham muligt 
at clarere den anmeldte fordring til Katholm jor 
debogskasse. Ligeledes påtog han sig at holde 
skifteforvalteren kravsløs for ^^rdringer der 
måtte opstå på boet. Skiftet er således sluttet 
og tilendebragt hvilket bekræftes med alle ved-
kommendes underskrift. 

Hansen 

Thomas Hjorth Søren Thomassen 
Niels Thomassen 

På hans kones vegne: 

På hans kones vegne: 
Mads Pedersen 

Jens Skriver 
Som formynder for de umyndige: 

Anders Iversen 



Som vitterlighedsvidner:. 
Martinus Jensen 

Claus Præst. 



I 1846 ser det ud til at 
Thomas Hjorth vil afstå sin fæstegård som det 
sees af omstående fæstebrev, men sådan skulle 
det ikke blive for først i 1847 afstår han sit 
fæste. 



FÆSTEBREV 

Adolf Wilhelm v. Dinesen, Kaptain i det kgl. 
artellerikorps, rider af Danebrogen og den 
franske æreslegion, ejer af hovedgården Kat-
holm med underliggende gods 

Gjør vitterligt: 
At have stæt og fæst ligesom jeg herved stæder og 
fæster til Anders Hansen fra Oust Mølle den mig 
tilhørende gård nr. 8 i Ålsrode, som Thomas Hjorth 
førhen har haft i fæste, men nu godvilligen har 
afstået. 
Denne gård med sammes tilliggende, der står for 
hartkorn ager og eng - gi. matr. 5 td. 6 skp. 1 
fdk. % alb - ny Matr. 4 td. 5 skp. 1 fdk. 1 % alb 
og gammelskat 39 Rbd. 3 mark 4 sk. må bemeldte 
fæster Anders Hansen på sin livstid i fæste be-
holde på følgende vilkår. 

Katholm den 11/7 1846. 

Dinesen 

Anders Hansen blev aldrig fæster på gården for 
allerede næste år bliver Lars Christensen Bønløk 
ke fæster og da var Thomas Hjorth stadig fæster 
på gården 



LARS CHRISTENSEN BØNLØKKE. 



FÆSTEBREV. 

Adolf Wilhelm v. Dinesen, kaptain i det 
kongelige artellerikorps, ridder af Dan 
nebrogen og den franske æreslegion, ejer 
af hovedgården Katholm med underliggende 
gods 

Gjør vitterligt: 
At have stæt og fæst, ligesom jeg og hermed stæder 
og fæster til Lars Christensen Bønnelykke fra Tå-
singe den mig tilhørende gård nr. 8 i Ålsrode by, 
som Thomas Hjorth forhen har haft i fæste, men nu 
inden retten frasagt sig. 
Denne gård med sammes tilliggende, der står for 
hartkorn, ager og eng 4 td. 1 skp. 3 fdk. og 1/4 
alb. og gammelskat 35 Rbd. 4 mark 2 &k. må formeld 
te Lars Christensen Bønlykke fremdeles sin livstid 
i fæste beholde på følgende vilkår. 

i 
At han til rette forfaldstider udreder og betaler 
alle af gården og dens hartkorn gående kongelige 
skatter, påbud og onera af hvad navn nævnes kan, 
som enten nu er eller i fremtiden måtte vorde på-
buden og deriblandt landskatten med dens fulde be-
løb og altså uden at erholde den ved forordningen 
af 15. april 1818 & 5 bestemte godtgørelse. 



Så og brandkontingentet såvel ordinære som extra-
ordinære af den sum som gårdens bygninger nu er 
eller herefter bliver indlemmede for i brandkassen 
ligeså udreder han og alle personelle skatter, byr 
der og pålæg af sig selv, familie og folk. - alt 
uden nogen slags godtgørelse. 

2 

At han til hvert års 1. november svarer i årligt 
landgilde lo - skriver ti Rigsbanksedler sølv, 4 
td. rug, 4 td. havre, 4 td. og 2 skp. byg, 1 lam, 
som ejeren efter skik og brug på andre hovedgårde 
forbeholder sig at udtage af de bedste i flokken, 
1 gås, 2 høns og 2 snese æg - alt forsvarligt og 
godt og kornvarerne gode og sunde med det i for-
ordningen af lo. januer 1698 & 9 bestemte opmål, 
at levere her på gården eller i nærmeste købstads 
havn. Lam, høns og æg leveres fra Set. Hansdag 
når forlanges. 

3 

At han i ansvar navnlig i henseende holder sig 
forordningen af 16. april 1845 approberet 17. maj 
angående hoveriets ophævelse på Katholm gods efter 
retteligt og bliver således hoverivederlaget frem 
deles at udrede i penge af ham og at erlægge i 
sølv. Af forordningen er dette fæstebrev medhæftet 
en genpart. 



4. 
Gårdens bygninger, besætning og inventarium samt 
føde og sædekorn holder fæsteren stedse vedlige 
i forsvarlig stand og bliver bygningerne, som nu 
er at vedligeholde overenstemmende med den af-
holdte syns og overleveringsforretning indtil de 
som nedenanført udflyttes og af nyt opføres da 
de ved en ny forretning bliver fæsteren at over-
levere fæsteren og efter hvilken han da tilsvar-
er samme, medens den nu afholdte og herved hæf-
tede forretning er reglen med hensyn til besæt-
ning, inventarium, føde og sædekorn. 
Bygningerne bliver stedse årligen at udspække og 
kalke såvel ud som indvendigt. 

Gården udflyttes i årene 1849 - 5o og skal være 
aldeles færdige til 1. november 185o. 
Der opføres stuehus af grundmur eller bindings-
værk - 12 a" 14 fag 
Endvidere 4o fag til lade og fæhus af bindings-
værk alt i fod og væggene af helbrændte sten. 
Gården henlægges på et passende sted mellem ho-
vedlodden og heden hvorom godsejeren og fæsteren 
forenes. 
Af den ældre gård benyttes alt det gamle tømmer, 
som er tjenligt til bygning af gården og udhuse-
ne hvorimod stuehuset bliver stående. Godsejeren 
dd 



deltager til de nye bygninger med de halve om-
kostninger af alt nyt tømmer til fod, bjælker, 
spær, lægter, planker, løsholter og remme, hvori-
mod alt øvrigt ved bygningernes opførelse er gods 
ejeren uvedkommende - dog udreder godsejeren halv 
delen af omkostningerne ved indkøb af alle hel-
brændte sten, som behøves ved bygningernes opfør-
else. 
Den 1. maj 185o overlader fæsteren uden nogen godt 
gøreise til godsejeren til fri rådighed den ældre 
stuehus med tilhørende tvende haver syd og vest 
for gården, dens gårdsplads og den plads, hvor byg 
ningerne har stået. 
Grundstenene, sten og ler tilståes fæsteren imod 
at han inden 1. november 185o deraf har taget, 
hvad han ønsker. 
Haverne sættes i forskellig hartkorn og godsejer-
en påtager sig selv omkostningerne herved. 

6 

Skulle gården afbrænde anvendes assurrancesummen 
til gårdens udflytning og godsejeren erholder in-
tet deraf til opførelse af stuehuset, med haverne 
men udreder da heller intet videre til sammes op-
førelse og bortfalder således i dette tilfælde den 
del i opførelsesomkostningerne, som forrige fæste 
ommelder og disse pådrages alene fæsteren. 
Gårdens jorder inddeler, dyrker og brakker 



samt gøder og behandler han på bedste måde, og 
må han intet deraf bortleje, udlevere eller cs 
halvså ligesom han ej heller må sælge eller på 
anden måde til andre overdrage noget af gårdens 
hø, halm eller korn, men alt skal hjembringes 
ligesom han og behandler gårdens tørveskær 
vel og forsvarligt og som han foreskrives og 
anvises, således gøres engens udgravning og hen-
sigtsmæssige behandling ham også til pligt. 

8 

Fæsteren må ikke indtage indsiddere uden gods-
ejerens udtrykkelige tilladelse og retter han 
sig forøvrigt efter de kongelige love og anord-
ninger angående fæsteforholdet^og navnlig be-
stemmelserne i forordningen af 9. marts 1838 
Lægge flid på havedyrkning, hegn og plantning 
m.m. som befalet er og viser sin husbonde eller 
de som på hans vegne har at befale hørrighed og 
lydighed alt under fæstets fortabelse og anden 
lovlig tiltale. 
I Indfæstning er betalt 6oo Rdl sedler og lo% 
heraf til forvalteren og har fæsteren desuden 
at udrede alle af dette fæstebrevs beskrivelse 
og tinglæsning samt omkostningerne ved syns og 
overleveringsforretningens lovlig flydende påbud 

Katholm den 3. november 1847 
Dinesen 



Læst i Nørre Herreds ret mandagen den 31. ja-
nuar 1848 og protokolleret. 

Ågård 
Gebyr: 1 rdl. 1 mark 4/5 sk. 

Ligelydende original fæstebrev med derhos hæf-
tede syns og overleveringsforretning og afskift 
af forordningen angående hoveriets afhændelse 
har jeg i dag modtaget til efterlevelse 

Ålsrode^ den 31 januar 1&4& 

Lars Christensen Bønløkke. 



LARS BØNLØKKE. 

Født i Landet sogn på Tåsinge den 28/12 1823 
som søn af gårdfæster Christen Nielsen Bønløkke 

Han hører til de fæstere i 
Ålsrode der var indkaldt af godsejeren på Kat-
holm fordi denne ikke havde megen tiltro til at 
hans egne fæstebønder kunne virkeliggøre det & 
landbrugsarbejde som han havde visioner om. Gods 
ejer Dinesen glemte helt at på trods af de bed-
re tider forllandbruget så var hans fæstebønder 
på hans gods så forarmede at de ikke så mange 
udveje for deres bedrift udover dagen og vejen. 
Dinesen var venner med godsejeren på Valdemar 
slot og denne kunne afse Lars og han var ikke 
en af de ringeste. 
Før afrejsen fra Tåsinge blev han gift med Maren 
Larsdatter født i Strammelse lo. nov. 1821 og 
havde tilnavnet Hollænder så hun har sikkert væ-
ret mejerske på Valdenar Slot. 
Rejsen foregik i fiskerbåd og man landede om-
kring årskiftet 1846/47 på Hessel Hede og gik i 
land på de lyngklædte flader, der ikke så så fro 
dige ud som det Tåsinge de var rejst fra og Ma-
ren kukke da heller ikke lade være med at sige 
" ja r men Lars det er da vel ikke meningen vi 
skal være hedebønder " hvortil Lars optimistisk 
skal have svaret " vent og se - vi vil lave et 



nyt Tåsinge" ^ , ̂  
I begyndelsen boede de i Ålsrode og som fæste-
brevet viser overtog de den gård som Thomas Sø-
rensen Hjorth førhen havde i fæste, men det har 
vel allerede tidligt været meningen at gården 
skulle udflyttes eg fæstebrevet fortæller da 
også om hvordan man skulle flytte ud på heden. 
Hedebønder blev de da, men i en hel ny gård og 
omkostningerne ved flytningen deltes så nogen-
lunde med Dinesen og i året 185o flytter famili 
en så ud fra byen og af gården i byen restere 
kun stuehuset. 
På heden blomstrede ved megen flid gården op 
til at blive et nyt Tåsinge og ved deres flid 
og sparsommelighed var det dem muligt allerede 
kort tid efter udflytningen at købe gården til 
selveje og gården kaldte de " Bønløkkegård " 
Udover at være en flittig og dygtig landmand så 
deltog Lars også i det politiske liv. Ved valg 
et til landstinget i juni 1866 valgtes han i 9. 
landstingskreds, som modstander af den revide-
rede grundlov. Ved valget 4 mdr. senere stillede 
han ikke op og søgte ikke siden valg til rigs-
dagen. Blev han skuffet ? - På det lokale plan , 
var han aktiv for oprettelsen af en folkehøj-
skole i Ålsrode uden partiformål, men kun for at 
arbejde for elevernes uddannelse til dygtige og 
selvstændige mænd, der ikke tænkte ringe om de-



res stilling i samfundet og det vil vel sige un-
ge landmænd. På trods af det gode formål så måtte 
skolen lukke efter 1% års virke. 
Lars Bønløkke døde i Ålsrode 17/8 1888. 



MAREN LARSDATTER. 

Født i Strammelse,lQ. november 1821 og^gift me4 ; 
Lars Bønløkke umiddelbart inden de rejser til 
Ålsrode. , 
Efter Lars Bønløkkes død drev hun gården videre-
indtil gården blev overtaget.af sønnen Rasmus. 
Hun døde i Ålsrode 
1914 ; -i 
Maren Larsdatter død i Ålsrode 18/5 1914, begravet 
23/5 1914, født i Stammelse, Landet"sogn, Tåsinge 
datter af gårdfæster Lars Lund af " Hbllændergård 
en " og hustru Karen Povesdatter, gift med gdr. 
Lars Christensen Bønløkke i Ålsrode, død 17/8 1888 
- 92 år gi. 



Folketælling i Ålsrode 
1850 

1 gård: 

Lars Christensen Bønløkke 27 år gift født i 
Landet sogn på Tåsinge gård-
mand 

Maren Larsdatter 29 år gift født i Landet sogn 
på Tåsinge hans kone 

Johanne Larsdatter 3 år født i sognet deres 
barn 

Karen Dinesen 29 år ugift født i Bjergby sogn 
ved Korsør 

Søren Sørensen 33 år ugift født i Grenå 
Peder Rasmussen 3o år ugift født i Bjergby sogn 

tjenestekarl - indkaldt til 
krigstjeneste 

Jens Christian Mikkelsen 14 år født i sognet 
Plejebarn. 



Der er ikke nogen synsforretning over gården ef-
ter den er udflyttet fra byen, men man kan nok gå 
ud fra at den stod færdig til 1\ november 185o 
som den skulle ifølge fæstebrevet. 



Gården blev efter Lars Bønløkkes død i 18§& 
drevet ved bestyrer og disse fik man i første 
OBgang fra Ålsrode og fra nabogården " Bakke-
^^rd " hvor sønnen Mikkel Marius Pedersen var 
bestyrer til maj 1896 og derefter fik man som 
forpagter Lars Pedersen som var søn af Peder 
Pedersen og Johanne Bønløkke fra " Damgården " 
i Ho^^. 
Da forpagtningen udløb til maj 19o6 blev det Ras 
mus der kom hjem og overtog sit fødehjem selvom 
han havde gård i Trustrup 



Lars Bønløkke erhverver gården til selveje ved 
købekontrakt af lo/4 1855 



KØBEKONTRAKT. 

Imellem underskrevne Major, Ridder v. Dinesen ej-
er af hovedgården Katholm og underliggende gods 
som sælger og Lars Bønnelykke af Ålsrode som køber 
er oprettet følgende 

KØBEKONTRAKT 

Jeg Dinesen sælger til bemeldte Lars Bønnelykke 
den mig tilhørende i Ålsrode by, Ålsø sogn, Sdr. 
Djurs herred, Randers Amt beliggende gård som han 
ifølge fæstebrev af 5/11 1847 hidtil har haft i 
fæste og hvilken gård med dens tilliggende af ager 

a b 
og eng er ansat under Matr. Nr. 13 5 og 8 til 
4 td. 1 skp. 1 fdk. 2 alb med gammelskat 37 Rbd. 
22 sk. tilligemed den værende besætning og inven 
tarium således som hos ham befindes og med de sam 
me rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed 
jeg har har ejet samme for købesummen 6,loo Rbd. 
skriver seks tusinde og eet hundrede rigsbankda-
ler sølv og står ejendommen fra nu af og i enhver 
henseende for købers regning og ricico hvoraf det 
er en selvfølge at han overdrages ret til den sum 
hvortil bygningerne er forsikrede i landets al-
mindelige brandkasse 

2 
Alle skatter og afgifter af ejendommen af hvad 
navn nævnes kan som nu er eller herefter bliver 



pålignet betaler køberen fra 1/1 sidstleden at reg 
ne til rette forfaldstider uden ansvar for sælger 

3 
Den sjetedel af gårdens brandhæftelse som er ind-
friet fritages køberen for at forrente hvorimod 
Actie^retten som er afbenyttet er ham uvedkommen-
de 

4 
Købesummen berigtiges således: 
loo Rbd. udbetales ved denne kontrakts underskriv 

else 
loo Rbd i juni termin dette år. 
6oo Rbd. i december termin dette år 
5oo Rbd i december termin 1857 
Resten af købesummen 4,3oo Rbd. indestår uopsige-
lig i 8 år fra 11/12 1855 at regne - altså til 
11/12 1863 mod at køberen udsteder første priori-
tets panteobligation i den solgte ejendom og så-
fremt pantet forringes eller pådrages restancer 
af skatter eller renter skal capitalen være for-
falden til betaling med % års varsel. 
Fra 11/3 dette år svares 4% i rente af 6ooo Rbd 
indtil dennes udbetaling og svares rente med halv 
delen i hver termin ligesom obligationen i det 
hele indestår således som for umyndiges midler be 
stemt. 
Såfremt købesummen forringes som fastsat eller de 



stipulerede udbetalinger ej erlægges til rette tid 
er handlen hævet og kan sælgeren efter eget valg 
sælge eller bortfæste til andre ligesom den erlag-
te købesum tilbagebetales. 

5 
Alle omk&stninger i anledning af denne handel så-
vel ved købekontraktens, skødets og obligationens 
udstedelse og tinglæsning samt afgifter til kongens 
kasse m.v. som måtte medkomme, dokumenters berigti 
gelse betaler køberen alene. 
Da en fortegnelse formentlig findes i gårdens oven 
anførte hartkorn vel dette være at berigtige og 
opføre med det nuværende tilliggende. 
Således er denne contrakt indgået og bekræftet ved 
underskrift i 2 vitterligheds vidners overværelse 

Katholm d. lo/4 1855 

Dinesen Lars Bønløkke 

Til vitterlighed: 
H. Wende Jens Phillip 

Anm: 
1 afdrag på købesummen har undertegnede ved under-
skriften modtaget loo Rbd. 

Katholm d. lo/4 1855 
Dinesen. 



PANTEOBLIGATION. 



Mandagen de. 12/1 1857 læst i Nørre Herred og en 
del af Sdr. Herreds ret 

PANTEOBLIGATION 

Underskrevne selvejergårdmand Lars Bønnelykke af 
Ålsrode tilstår og herved vitterliggør at være 
skyldig til hr. Major, Ridder og Dannebrogsmand 
V . Dinesen til Katholm den sum 48oo Rbd. skriv-
er fire tusinde otte hundrede rigsdaler rigsmønt 
Af denne capital forbliver de 43oo Rbd. indestå-
ende uopsagt fra kreditors side i 8 år fra 11 dec 
1855 at regne - altså til 11. december 1863 - når 
jeg iøvrigt opfylder efternævnte betingelser, 
hvormed jeg er pligtig til af hele capitalen 48oo 
eller den del deraf der til enhver tid for mig 
er indestående at betale 4% i årlig rente, der 
erlægges på kreditors bopæl i juni og dec. ter-
min og hver gang med det halve. 
Efter forløbet af de 8 år eller efter 11. decemb 
er 1863 er jeg og arvinger forpligtet til at be-
tale de 43oo Rbd, i hvilken 11. juni eller dec. 
termin samme med % års varsel fra en af siderne 
bliver besluttet til udbetaling. 
Til sikkerhed for skadesløs betaling af capital-
en med påløbende renter og i tilfælde af søgsmål 
eller pågående omkostninger pantsætter jeg her-
ved med 1. prioritets panteret den mig ifølge 



skøde af dags dato tilhørende gård i Ålsrode, 
Ålsø sogn med de derpå værende bygninger, dertil 
assurancesummen og tilliggende jorder der under 
Matr. nr. 13 ^ 5 ^ og 8 står for hartkorn 4 td. 
1 skp. 1 fdk. 2 alb med gammelskat 39 Rbd. 22 sk 
tilligemed de på gården til enhver tid vædende 
sæd, avl og afgrøde samt gødning, der alt skal 
være kreditor et sikkert 1. prioritets pant ind-
til capitalen og renter aldeles skadesløst er be 
talt. 
Gårdens bygninger forpligter jeg mig til straks 
at holde assurerede i landets almindelige brand-
kasse til deres fulde værdi og skulle jeg forsøm 
me sådant eller pådrage mig skatterestancer eller 
ikke til rette forfaldstider betale capitalaf-
dragét eller renterne eller pantet i nogen måde 
forringe eller endog afhænde da skal capitalen 
i hvert af disse tilfælde - selvom de for capi-
talen bestemte betalingsterminer end ikke er for 
løbne - være forfalden til betaling med ^ års 
varsel og underkaster jeg mig i søgsmålstilfælde 
den ved forordning af 25. januar 1828 hjemlede 
hurtige retsforfølgning. 
Således har jeg udstedt denne obligation og un-
derskrevet samme i overværelse af medundertegne 
de 2 vitterlighedsvidner 



Skrevet på Katholm d. 14/lo 1856 

Lars Bønløkke 

Til vitterlighed: 

Madsen Peder Hansen 

Læst i Nørre Herred og en del af Sdr. Djurs Her-
reds ret mandagen den 12/1 1857 og protokolle-
ret. 

G. Nyborg 

Anm: 
1869 den 2. august aflyst og hermed udslettet 

G Nyborg. 



SKØDE 

TIL LARS BØNLØKKE. 



SKØDE. 

Underskrevne Adolf Wilhelm v. Dinesen, Major, 
Ridder af Dannebrogen og den franske æreslegion 
ejer af Katholm hovedgård med underliggende gods 
tilstår og herved vitterliggør at have i overen 
stemmelse med vedhæftede købekontrakt af lo/4 
1855 solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger 
skøder og aldeles overdrager fra mig og arving-
er til Lars Bønnelykke den gård i Ålsrode by Ål 
sø sogn, som han tidligere har haft i fæste med 

a b 
tilligende af hartkorn under Matr. nr. 13 5 
og 8 af 4 td. 1 skp. 1 fdk. 2 alb med gammel-
skat 35 Rdl. Z2 sk. såvel som den ved gården væ 
rende besætning og inventarium. 
Og da nu køberen har berigtiget den anordnede 
købesum som er 6,loo Rbd. skriver seks busÆndée 
og eet hundrede Rigsbankdaler rigsmønt derved 
a) at han har fyldestgjort mig for 13oo Rbd. 
b) og udstedt til mig en 1. prioritets pante-

obligation af dags dato for 48oo 
Tilsammen 61oo Rbd. 

så tilskøder og overdrager jeg herved til Lars 
Bønnelykke den foran beskrevne gård og ham ved 
den påberåbte købekontrakt solgte ejendom såled 
es og på de vilkår som ved samme købekontrakt 
er stipulerede med de samme rettigheder, byrder 
og forpligtelser, hvormed jeg jeg ifølge skøde 



af lo/9 184o læst 14/9 184o har ejet samme. 
Det befalede skødekort over den herved solgte 
ejendom findes vedhæftet. 
Til bekræftelse under min hånd og i vidners over 
værelse 

Katholm den 14 okt. 1856 

Dinesen 
Til vitterlighed: 

Høger Jens Christoffersen 

anm: 

I henseende til vedlagte matrikelkort haves in-
tet imod dette skødes tinglæsning 

Randers amtsstue 4. november 1856 

Hansen 

Læst i Nørre Herred og en del af Sdr. Herreds 
ret den 12/1 1857 og protokolleret. 

G. Nyborg. 



MAREN BØNLØKKE 
1888 - 19o6 



Maren Bønløkke sad med gården efter sin mands 
død og drev den med forskellige bestyrere ind 
til 1896 da hun fik en forpagter i Lars Peder 
sen søn af Peder Pedersen Damgård i Homå og 
hendes datter Johanne Bønløkke. 
Da forpagtningskontrakten til 1/5 19o6 holdt 
op kom hendes søn Rasmus hjem og overtog gård 
en. 
Selv havde Maren Bønløkke ved et skifteudskrift 
efter Lars Bønløkkes bo tinglæst lo/2 1896 få 
et adkomst til gården. 

1914 
Død i Ålsrode 18/5 1914 



BØRN AF GÅRDMAND LARS BØNLØKKE 
OG 

MAREN LARSDATTER. 



JOHANNE BØNLØKKE' 

Født i Ålsrbde 12/11 1847. 
Faddere ved dåben i Ålsø kirke: 
Gårdfæsterne Jens Jensen Smed, Anders Nielsens 
hustru og gårdfæster Rasmus Smed - alle af Åls-
rode samt 
skolelærer Bønløkke, som bar barnet 
1868 

Gift i Ålsø kirke 11/11 med gårdejer Peder Peder-
sen født på " Damgården " i Homå 5/7 1846 som søn 
af gårdejer Peder Larsen og hustru Ane Jensdatter 
Forlovere: Lars Bønløkke i Ålsrode 

Peder Larsen i Homå - begge gårdmænd. 

Johanne blev gårdmandskone på " Damgården " i Homå 
Da " Damgården " blev solgt til sønnen Frede var 
de allerede i 1898 flyttet til Grenå og her døde' 
Johanne 14/1 1914 og Peder Pedersen - Damgård dø-
de 13/8 1928. 



KAREN BØNLØKKE. 
Født i Ålsrode 22/11 195o 
Døbt i Ålsø kirke 23/2 1851 
Faddere ved dåben: Gårdfæster Jens Jensen Smed 

Gårdmand Rasmus Smed og gårdfæster 
Anders Nielsen af Ålsrode 
Anders Thorsens kone af Glatved, som 
bar barnet. 

1875 
Gift med gårdfæster i Ålsrode Niels Nicolajsen 
født i Trustrup 14/4 1849 som søn af gårdfæster 
Nicolaj Nielsen og hustru Kirsten Sørensdatter. 

De kom til at bo i Ålsrode idet gården " Lundbæk-
gård " blev købt af Niels Nicolajsen ved skøde af 
24/12 1876. 

Niels Nicolajsen døde i Ålsrode 23/1 1892 og 
Karen døde 18/8 1938 på " Blanstedgård" ved Oden-
se og begravet i Ålsø 23/8. enke af Blanstedgård 
Korsløkke sogn,Odense efter amtsrådsmedlem og 
gdr. i Ålsrode Niels Nicolajsen, der døde der d 
23/1 1892 - født i Ålsrode 22/11 185o datter af 
gårdfæster Lars Bønløkke og hustru Maren Larsdt 
Sidste fælles bopæl Ålsrode 87 år f. 22/11 185o 



MARIE BØNLØKKE. 

Født 6/11 1853 i Ålsrode 
Døbt i Ålsø kirke 26/12 1853 
Faddere: Gårdfæster Anders Nielsen 

Gårdfæster Jens Sørensen Skriver 
Chresten Bønløkke - alle af Ålsrode 
samt sidstnævntes hustru, som bar barnet 

1875 
Gift i Ålsø kirke 28/9 med gårdejer Niels Peder-
sen - Nyskov fra gården " Nyskov i Thorsager ved 
Rønde - født i Homå 8/4 185o på " Damgården " som 
søn af gårdejer Peder Larsen og hustru Ane Jensdat 
ter. 
Niels Pedersen Nyskov var politisk interesseret 
og var folketingsmand for Grenå kredsen for par-
tiet venstre 1895 til 1922 og formand for folke-
tinget 1913 til 1922. 

I 1921 solgtes " Nyskov " til sønnen Peder og de 
flyttede til Skjødstrup ved Århus og her døde 
Peder Pedersen - Nyskov 29/3 1922 og Marie samme 
sted 5/11 1938. 



RASMUS CHRISTIAN LARSEN BøNLøKKE 

19o6 - 1924 



RASMUS CHRISTIAN LARSEN BØNLØKKE 

Født i Ålsrode 4/9 1855 
Døbt i Ålsø kirke 28/lo 1855 
Faddere: Johanne M. Andersen 

Gårdmand Chresten Bønløkke 
Gårdmand Jens Sørensen Skriver 
- alle af Århus 

1881 

Gift i Lyngby kirke 15/lo med Andrea Margrethe 
Nicolajsen født i Trustrup 6/8 1856 som datter af 
gårdmand Niels Nicolajsen og hustru Kirsten Søren-
sen. 

Død i Ålsrode 
1928 
Død i Ålsrode 21/4 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

Lars Bønnelykke 37 år gift født i Landet sogn 
Tåsinge gårdejer 

Maren Larsdatter 39 år gift født i Landet sogn 
Tåsinge hans kone 

13 år ugift født i sognet 
lo år do 
8 år do 
5 år 
2 år 

Johanne Bønnelykke 
Karen 
Marie 
Rasmus Christian 
Ane Petrine Pouline 

do 
do 

do 

Søren Sørensen Veie 

do 
deres børn 

43 år ugift født i Grenå 
Christian Nielsen 2o år ugift født i sognet 
Peder Gylling 23 år ugift født i Hyllested 
Hans Olsen 2o år ugift født i sognet 
Karen Kirstine Jensen 29 år ugift født i Ringe 

Svendbord amt 
Tjenestefolk 



ANE PETRINE BØNLØKKE. 

Født 2/12 1858 
Døbt 17/3 1859 i Ålsø kirke 
Faddere: Jomfru Charlotte la. Cour i Ålsø 

Gårdmand Chresten Bønløkke 
Gårdmand Niels Nielsen i Ålsrode 
Møller P. Rasmussen i Ålsø 

Gift 1885 i Ålsø kirke med Lærer Peder Andersen 
født 13/1 1856 på Fænø. 
Han blev lærer i ÅlsBode fra 1883 og efterfulgte 
Thøger Rasmussen. 



1889 
Olaf Bønløkke Åndersen født 11/8 1889 og døbt i 
Ålsø kirke 28/4 189o søn af Peder Andersen - læ 
rer i Ålsrode og hustru Ane Petrine Pouline Bøn-
løkke 3o år 
Faddere: Moderen 

Gdr. Peder Pedersens hustru Homå Hede 
Gdr. Niels Nicolajsen i Ålsrode 
Rasmus Bønløkke i Trustrup 
Møller P. Rasmussen i Ålsø 

1891 
Maren Johanne Bønløkke Andersen født 21/12 og 
døbt 28/2 1892 datter af lærer Peder Andersen 
i Ålsrode og hustru Ane Petrine Pouline Bønløk-
ke 
Faddere: Moderen 

Pigen Agnethe Bønløkke Nicolajsen i Åls 
rode. 
Gdr. Rasmus Bønløkke i Trustrup 
Gdr. Peder Pedersen på Homå Hede. 

1914 
Gift i Ålsø kirke 19/9 med gårdejer Kristen 
Anker Bundgård af " Toftegård " i Gjesten sogn 
født på " Toftegård " 24/2 1888 - søn af gdr. 

Niels Andersen Bundgård og hustru Anne Martha Mar 
ie Olsen i Gjesten. 



KRISTINE BØNLØKKE. 

Født i Ålsrode 2o/3 1861 
Døbt 9/6 1861 i Ålsø kirke 
Faddere: Johanne Bønløkke af Vornæs på Tåsinge 

Gårdmand Niels Bønløkke af Vornæs 
Gårdmand Chresten Bønløkke i Ålsrode 
Gårdmand Søren Clausen i Høbjerg. 

Gift 1881 i Ålsø kirke med mølleren på Stauns Møl 
le i Bjerre Herred Marius Petrus Feldhusen på Tå-
singe. 

Kristine vendte således tilbage til Tåsinge hvor-
fra familien stammede. 



Folketælling i Ålsrode 
isgo 

Maren Bønløkke f. Larsen 68 år enke født i Land 
et sogn Svendborg amt -
gårdejer. 

Jens Vester Pedersen 22 år ugift født i sognet 
gårdbestyrer 

Kristian Christoffersen 22 år ugift født i Ros 
mus sogn 

Jørgen Rasmussen 17 år ugift født i sognet 
Jacob Sofus Mikkelsen 18 år ugift født i sognet 
Kristian Hansen 16 år ugift født i sognet 
Marius Eriksen Hansen 13 år Nr. Lem Ringkøbibg 
Kristian Olesen 63 år ugift født i Sverrig 
Ane Dorthea Jeppesen 23 år ugift født i sognet 
Petrine Marie Jensen 23 år ugift født i sognet 
Johanne Katrine Pedersen 22 år ugift født i 

Trige sogn 
Kjerstine Pedersen 2o år ugift født i sognet 

Tjenestefolk. 



Folketælling i Ålsrode 
1855 

Lars Bønnelykke gift 32 år født i Landet sogn 
Tåsinge - husfader - gårdmand 

Maren Larsdatter 34 år gift født i Landet sogn 
Tåsinge hans kone 

Karen Bønnelykke 5 år ugift født i sognet 
Marie 3 år do do 

deres børn 
Søren Veie 38 år ugift født i Grenå 
Christian Nielsen 15 år født i sognet ugift 
Claus Sørensen 26 år do do 
Maren Rasmusdatter 19 år do do 
Petrine Nielsen 16 år do do 

Tjenestefolk. 



RASMUS CHRISTIAN LARSEN BØNLØKKE 

Født i Ålsrode 4/9 1955 
Døbt i Ålsø kirke 28/lo 1855 
Faddere: Johanne M. Andersen 

Gårdmand Chresten Bønløkke 
Lars Terkildsen og 
gårdmand Jens Sørensen Skriver 

1881 
Gift i Lyngby kirke 15/lo iø8&med Andrea Mar-
grethe Nicolajsen født i Trustrup 6/8 1856 som 
datter af gårdfæster Niels Nicolajsen og hustru 
Kirsten Sørensdatter 
Rasmus fik sin svigerfaderes gård i Trustrup og 
virkede her til 19o6 da han kom hjem til Ålsrode 
og overtog sin fødegård. 

1928 

Rasmus Christian Larsen Bønløkke - død i Ålsrode 
21/4 1928 og begravet 27/4 1928 
- rentier i Ålsrode - født sammesteds 4/9 1855 
søn af gårdejer i Ålsrode Lars Bønløkke og hustru 
Maren Larsdatter - gift med Andrea Margrethe Ni-
Nicolajsen Ålsrode født 4 /9 1855 - 72 år. 



ANDREA MARGRETHE NICOLAJSEN 

Født i Trustrup 6/8 1856 som datter af gårdmand 
Niels Nicolajsen og hustru Kirsten Sørensdatter 

Gift I5 / I 0 1881 med Rasmus Christian Larsen Bøn-
løkke i Lyngby kirke. 

1936 
Andrea Margrethe Bønløkke død 3/6 i Ålsrode og be 
gravet i Ålsø 9/6 - enke af Ålsrode efter gdr. Ras 
mus Chr. Larsen Bønløkke død i Ålsrode 21/4 1928 
Født i trust4up 6/8 1856 datter af gdr Nicolaj 
Nielsen og hustru Kirsten Sørensen. 

Da Rasmus Bønløkke sælger gården til sin søn Sofus 
Nicolaj har Rasmus Bønløkke opført en aftægtsbolig 
" Villa Hytten ". Sofus Nicolaj havde forkøbbsret 
til dette hus dog således at Rasmus forbeholdt sig 
at bestemme boligret for en eller flere af sine 
døtre i deres levetid. 
Datteren Gudrun Bønløkke flytter ind hos sine for-
ældre og passer dem til deres død. 



De overtog efter giftermålet Andrea Margrethes 
barndomshjem i Trustrup^ Her i trustrup er deres 
børn fødte og døbte i Lyngby kirke. 
Gården hed " Skovhuset " og Rasmus beholdt den 
efter at han med familie var flyttet til Ålsro 
de og havde fået sin fødegård i eje. 
Hvordan gården i 1915 så ud kan man læse om i 
" Danske gårde " ved j. C. B. la Cour 



SKOVHUSET 

TRUSTRUP: 1915 
Matr. nr. lo af Trustrup, Hartkorn 5 td. 1 skp, 
1 fdk. 2 1/4 alb - Gårdens areal 82% tdl. der-
af 75 % tdl. ager ^ 4 tdl. eng 2 td. mose, 
have og gårdplads 1 tdl. 
Ejeren Rasmus Bønløkke overtog gården i efter-
året 1882 er født i Ålsrode 4/9 1855 og gift 
med Andrea Margrethe Nicolajsen født på ejen-
dommen 6/8 1856 
Gården drives ( efter 1912 ) af hans søn Poul 
Bønløkke som bestyrer. Han er født 14/4 189o. 

Skovhuset var oprindelig en 
fæstegård under " LYKKESHOLM " og overdrages 
1845 til Nicolaj Nielsen som 1853 købte den 
til selveje for 5ooo Rbd. Efter hans død over 
toges gården af hans enke, som senere skødede 
den til sin svigersøn , den nuværende ejer. 



SKØDE 8/8 19o5 
TIL RASMUS CHRISTIAN LARSEN BØNLØKXE 



SKØDE. 

Jeg underskrevne enke Måren Bønløkke af Ålsrode 
tilstår og vitterliggør at have solgt og afhæn 
det, ligesom jeg herved skøder og endelig over-
drager til min søn Rasmus Christian Larsen Bøn-
løkke den mig ifølge skifteudskrift i boet ef-
ter min mand Lars Bønløkke tinglæst som adkomst 
den lo/2 1896 tilhørende gård i Ålsrode by, Ål-
sø sogn - skyldsat under 
Matr. nr. 12 for hartkorn 1 td. 5 skp. 3 fdk. 

1 ^ alb. 
Matr. nr. 5 ^ for hartkorn 2 alb. 
Matr. nr. 13 ^ for hartkorn 3 td. 7 skp. 3 fdk. 

1 3/4 alb. 
Matr. nr. 15 ^ for hartkorn 3 td. 3 skp. 1 fdk. 

2 % alb. 
samt Ålsrode skov. Ålsø sogn 
Matr. nr. 39 ^ for hartkorn 1/4 alb. 
med denne ejendoms rette tilliggende og tilhøren 
de herunder de på samme stående bygninger med 
mur og nagelfaste tilbehør herunder kakkelovne, 
komfurer og gruekedel, besætning, avisredskaber 
og andet inventar, intet undtagen, avl, afgrøde 
og gødning. 
Køberen er vidende om at aktieretten for 1/6 af 
bankhæftelsen er reserveret af Matr. nr. 12 ^ og 
15 a 



af Ålsrode og 9 ^ samt 21 af Ålsrode skov, 
At der den 25/11 1863 er tinglæst en bevilling 
angående sammenlægning af Matr. nr. 12 og 13 ^ 
og den 8. marts 1869 en deklaration, hvorved ind 

a b 
rømmes ejeren af Matr. nr. 14 og 13 ret til 
indbyggeise af en ladebygning på Matr. nr. 13 ^ 
samt vejret over denne ejendom. 
At der er adkomstmangel til Matr. nr. 39 ^ der 
er udskiftet fra en tidligere fælleslod og mu-
ligen behæftet sammen med andre ejendomme, samt 
at hele ejendommen er bortforpagtet til Lars Pe 
dersen ved tinglæst kontrakt 29/5 1899 indtil 
1/5 19o6, hvilken kontrakt tillige er læst som 
pantebrev. 
Køberen udreder alle af ejendommen fremtidige 
opkrævede skatter og andre offentlige afgifter. 
Han indtræder i mine rettigheder og forpligtel-
ser efter ovennævnte forpagtningskontrakt hvor-
af følger at han er berettiget til at hæve for-
pagtningsafgiften der forfalder den 1. november 
d.år. og fremdeles. 
Køberen og efterfølgende ejere af den afhændede 
ejendom udreder til mig sålænge jeg lever følg-
ende aftægtspræstationer: 
Han indrømmer mig bopæl, 2 rummelige og lyse væ 
reiser i gårdens stuehus samt besørger og bekost 
er lejlighedens renholdelse, opvarmning og belys 



ning. 
Han yder mig fuldstændig og forsvarlig kost og 
forplejning ved familiens eget bord og af samme 
slags som den han selv og familien nyder. 
Han besørger og bekoster min opvartning samt i 
sygdomstilfælde fornøden pleje og lægehjælp. 
Han tilstår mig lo gange årligt fri befordring, 
hvorhen og til de tider jeg måtte ønske det inden 
for en afstand af 3 mil fra gården. 
Skulle jeg ønske at tage bopæl andetsteds bort-
falder de ovennævnte naturalydelser og der udbe 
tales mig istedet kontant 4oo kr. årligt med halv 
delen hver den 1. maj og 1. november for det kom 
mende halvår samt leveres mig hver d. 1. nov. 1 
slaget lam, hvorhos der forsåvidt jeg tager bo-
pæl udenfor 1 mils afstand fra gården endvidere 
leveres mig fornøden ildebrændsel frit tilkørt 
på min bopæl, samt tilståes mig fri befordring lo 
gange årligt som anført ovenfor. 
For disse aftægtspræstationer forbeholder jeg mig 
prioritet og panteret i den afhændede ejendom 
med oprykningsret efter den i samme indestående 
gæld til kreditforeningen af jyske landejendomms 
besiddere efter obligation tinglæst 23/6 1896 
stor 65,000 kr. 
Købesummen er iøvrigt afgjort dels ved at køberen 
har udbetalt mig kontant 13ooo kr. og udstedt en 
obligation til mig for restkøbesummen 2ooo kr. 



med pant i den afhændede.ejendom hvorhos han ov-
ertager til indfrielse og forrentning med ydelsen 
pr. dec. termin d. år. den ovennævnte i ejendom-
men indestående kreditforeningsgæld stor 65ooo kr 
Omkostningerne ved ordningen af denne handel ud-
redes af køberen alene. 
Thi skal den afhændede ejendom og det øvrige over 
dragne fremtidig tilhøre køberen med fuldkommen 
ejendomsret og med de samme rettigheder og for-
pligtelser hvormed den har tilhørt mig fri for 
anden mands krav og tiltale samt under hjemmels 
ansvar for mig efter loven. 
For de offentlige afgifters skyld bemærkes at af 
tægtens præstationer andrager en værdi af 4oo kr 
årligt og kapitaliseret til 2,3ooo kr 
Kontant ved udbetaling IS.ooo kr 
Overtagelse af pantegæld 65^ooo kr 

lait 82,3oo kr. 
der udgør købesummen og hvoraf 18,3oo kr regnes 
for værdien af den i handlen medfølgende besæt-
ning og øvrige løsøre. 
Jeg Rasmus Christian Larsen Bønløkke erkender at 
have afsluttet denne handel på de deri nævnte 
vilkår og meddeler navnlig min moder prioritet 
og panteret som ovenfor nævnt for de hende til-



sikrede aftægtspræstationer. 
Således udstedt og vidnefast under-
skrevet 

Ålsrode d. 8/8 19o5 

Maren Bønløkke 
Rasmus Christian Larsen Bønløkke 

Til vitterlighed 

Aage Nicolajsen 
Hans Andreassen. 

Læst i retten 14/8 19o5 

Anm: 
31/5 1912 aflæst aftægten til Maren Bønløkke ef-
ter forevist dødsattest. 



19o5 flytter familien til Ålsrode og overtager 
" Ålsrodegården " som beholdes til 1924, da den 
overtages af sønnen Nicolaj Bønløkke. 
Gården i Trustrup beholdes. 
" Ålsrodegården " beskrives som omstående i bog 
en " Danske Gårde " ved J. C. B. la Cour i 19o8 



ÅLSRODEGÅRD. 

19o8 
Ålsrodegård i Ålsø sogn, Sønder Herred, Randers 
amt. Postforbindelse: Grenå. Nærmeste Station 
Ålsø. Gården ligger 1 mil fra Grenå. 
Den nuværende ejer er hr. R. Bønløkke, som over 
tog den efter sin moder 19o5. Hr. R. Bønløkke 
er født på ejendommen 1855 og gift med andrea 
Margrethe Nicolajsen født i Trustrup 1856. Af 
tidligere ejere kan nævnes L. Bønløkke ( 1847-
1888 ) og dennes enke til 19o5. 
Matr. nr. 5 ^ m.fl. af Ålsrode. Hartkorn 9 td. 
4 skp. 1 1/4 alb. Der svares i tiende 24 td. 
korn. Ejendomsskylden er 78,8oo kr. Brandassuran 
ce for hovedbygningen og avlsbygninger 15,5oo kr 
for besætning, inventar og avl 45,23o kr. Årlig 
ejendomsskyldsskat 86,77 kr.Bidrag til amtsrepf 
ca 12o kr. sidste års kommuneskat 4oo kr. Byg-
ningerne er forsikrede i " den alm. brandforsik-
ring for landejendomme " Det samlede areal ud-
gør 166 3/4 tdl. deraf ager 14o, kær 26, have 
og gårdplads 3/4 tdl. Gården drives af ejeren. 
Agermarken drives i en 6 marksdrift med: hvede 
byg, roer, havre, kløver og græs i 2 år. 
Besætningen består for tiden af 45 malkekøer, 2o 



2o stk. ungkvæg og kalve, 2 tyre, 4 fedekreaturer 
8 heste, 4 plage og føl samt 14 får og lam. 
Sidste år solgtes ca 5o fedesvin. Mælkemængden 
var sidste år gennemsnitlig ca 5ooo pund pr. ko, 
der leveres til Ålsrode Mejeri. 
Det normale holkehold er 1 forvalter, 1 fodermest 
er, 4 karle og 2 piger. 
Ålsrodegårdens hovedbygning er opført af grundmur 
Avlsbygningerne hovedsagelig af bindingsværk. 
Til ejendommen hører 1 jordløst hus. 



BØRN AF GÅRDEJER RASMUS BØNLØKKE 
OG 

ANDREA MARGRETHE NICOLAJSEN 



ANNE ELISABETH BØNLØKKE 

Født 6/7 1884 og døbt i Lyngby kirke 31/8 1884 
som datter af gårdejer Rasmus Christian Larsen 
Bønløkke og hustru Andrea Margrethe Nicolajsen i 
Trustrup. 
Faddere: Nicoline Severine Nicolajsen i Trustrup 

Gdr. Niels Nicolajsen i Ålsrode 
Gdr. Peder Pedersen - Homå Hede. 
Lærer Rasmussen i Trustrup. 
Bemeldte Lærer Rasmussens hustru 

19o7 
Ungkarl Daniel Boegh 28 år brygger i Ebeltoft 
født i Ebeltoft 15/12 1878, søn af kæmner Johan 
David Marius Bøeg og hustru Jørgine Olsen af E&el 
toft 
Gift i Ålsø kirke 27/9 19o7 med pige 
Anne Elisabeth Bønløkke 23 år af Ålsrode, født 
i Trustrup 6/7 1884, datter af gdr. Rasmus Christ 
ian Larsen Bønløkke og hustru Andrea Margrethe Ni 
colajsen i Trustrup 

Forlovere: Johan Boegh - kænmer i Ebeltoft -
Rasmus Bønløkke gdr. i Ålsrode. 



SOFUS NICOLAJ BØNLØKKE 

Født 29/11 1886 i Trustrup 

1916 

Ungkarl forpagter Sofus Nicolaj Bønløkke af Ålsro 
se - født i trustrup sogn 29/11 1886 - søn af gdr 
Rasmus Christian Larsen Bønløkke af Ålsrode og 
hustru Andrea Margrethe Nicolajsen i Ålsrode 
gift i Ålsø kirke I 8 / I 0 1916 med 
pige Astrid Nielsen af Ålsrode, født i Ålsrode 12 
oktober 189o datter af forpagter Morten Nielsen 
og hustru Marie Elise Nielsen i Ålsrode. 

1967. 
Sofus Nicolaj Bønløkke død i Ålsrode 25/lo 1967 

1954 
Astrid Nielsen død i Ålsrode 9/4 1954. 



GUDRUN MARGRETHE BØNLØKKE 

Født 26/4 1888 i Trustrup og døbt i Lyngby kirke 
som datter af gdr. Rasmus Christian Larsen Bøn-
løkke og hustru Andrea Margrethe Nicolajsen i Tru 
strup. 
Faddere: Barnets moder 

Gdr. Peder Pedersens hustru Johanne Bøn-
løkke på Homå hede. 
Gdr. Peder Pedersen på Homå hede 
Gdr. Niels Nicolajsen og 
Lærer Peder Andersen - begge i Ålsrode. 

Da hendes forældre efter gårdsalget flytter i af-
tægtsboligen " Villa Hytten " flytter Gudrun ind 
hos dem og passer sine forældre til deres død. 



POUL BØNLØKKE 

Født i Trustrup 14/4 189o 

Han fik sin faders gård i Trustrup. 



KAREN MARGRETHE BØNLØKKE 

Født i Trustrup 19/8 1892 



NIELS NICOLAJSEN BØNLØKKE 

Født i Trustrup 26/11 1896 

1924. 
Ungkarl forpagter af " Landerupgaard " Niels Nico 
lajsen Bønløkke født i Trustrup, Lyngby sogn 26. 
nov. 1896 søn af proprietær Rasmus Christian Lar-
sen Bønløkke og hustru Andrea Margrethe Nicolaj-
sen i Ålsrode 
gift i Ålsø kirke 27/5 1924 med pigen: 
Marie Algren Petersen af Ålsø født i Sahl by og 
sogn, Houlberg Herred 3o/8 1898 datter af provst 
for Randers Nr. og Sdr. Djurs Herred sognepræst 
for Ålsø og Hoed menigheder Hnas Laurits Algren 
Petersen og hustru Agnes Mathilde Jojanne Rudol-
phine f. Carstensen i Ålsø. 

Forlovere: Rasmus Christian Larsen Bønløkke 
Proprietær i Ålsrode. 
Hans Laurits Algren Petersen -
sognepræst i Ålsø. 

Familien flytter til " Landerupgaard " 



1926 
Lars Christian Algren Bønløkke død 13/11 på Epe 
demisygehuset i Fredericia og begravet i Ålsø 
16/11 1926 
søn af forpagter af " Landerupgaard " sdr. Vil-
strup sogn, Brusk Herred Vejle amt Niels Nicolaj 
sen Bønløkke og hustru Marie Algren Petersen -
født i Århus 3/5 1925 - 1% år gi. 



I 1924 sælger Rasmus Bønløkke sin gård til sin 
søn Sofus Nicolaj Bønløkke ved skøde af 18/6 -
tinglæst 25/6 1924. 



KØBEKONTRAKT. 

Underskrevne gårdejer RaSMUS Chr. Larsen Bønløk-
ke af Ålsrode sælger og afhænder herved til min 
søn Sofus Nicolaj Bønløkke af Ålsrode den mig i-
følge skøder tinglæst d. 14/8 19o5 og 15/12 1913 
tilhørende ejendom, som han hidtil har haft i for 
pagtning og som står skyldsat under 
Matr, nr. 5 ^ af hartkorn o td. o skp. o fdk.2 alb 
Matr. nr. 12 ^ do 1 5 3 1% alb 
Matr. nr. 13 ^ do 3 5 3 1 alb 
Matr. nr. 15 ^̂  do 3 o 3 2 
Matr. nr. 15 ^ do o 6 1 1 3/4 
Matr. nr. 39 ^ do o o o % 
Matr. nr. 39 ^ do o o o o 
Matr. nr. 51. Do o o o o 
Matr. nr. 8 Ålsrode skov o 1 1 1 1/4 
Matr. nr. 9 ^ do o 1 1 1 1/4 
Matr. nr. 21 do o o o 3/4 
Tilligemed påstående bygninger med mur og nagel-
fast tilbehør derunder kakkelovne, komfurer og 
grubegryder, besætning - bestående af 11 heste, 
1 føl, 47 kreaturer, 23 ungkvæg, 7o grise, 2 får 
med 3 lam, 7o høns - maskiner, redskaber, og an-
det inventarium alt forsåvidt som det tilhører 
mig og iøvrigt rette tilliggende og tilhørende. 
Overdragelsen er iøvrigt sket på følgende vilkår 



Købesummen 227,ooo kr. berigtiges ved at køberen 
overtager til indfrielse og forrentning fra 1/6 
termin d.år. den i ejendommen indestående pante 
gæld til kreditforeningen i Viborg: 
a) Efter obl. læst 29/6 1896 for 65,ooo kr 
b) do obl. læst 31/5 1922 for 62,ooo kr 

Det amortiserede og reservefondsandelen af 
disse lån kommer køberen tilgode. 

Kontant betales i 11/6 termin d. år 6o,ooo kr 
Medens der for restkøbesummen 4o.ooo Kr 
meddeles prioritet og panteret i ejendommen næst 
efter kreditforeningslånene og de i post 2 nævn 
te præstationer. 
Obligationen stipuleres med en årlig renteydelse 
på 5% fra 11/6 termin d. år. og uopsigelig i 5 
år fra denne termin - dog således at kapitalen 
straks forfalder ved ejendommend salg indenfor 
nævnte tid. 

2 
Køberen udreder til mig og min hustru Andrea Mar 
grethe Bønløkke f. Nicolajsen sålænge vi er i li 
ve årligt følgende præstationer.: 
1 gris ca 3oo pund i dec. mdr., 1 lam om efterå-
ret, 2 potter sødmælk og 2 potter skummet eller 
kærnemælk daglig, lo td. kartofler efter rekvis 
ition, 25,000 stk. tørv frit AjeMkørt i rette 



bjergningstid og bragt i hus, 6 rumm. træ savet 
og kløvet, ligeledes frit leveret i hus, 15 td. 
byg eller hvede til høns, 12oo kg. havre til en 
hest, samt hakkelse, støelse og græsning. 
Dersom hest ikke holdes skal køberen give os 5o 
køreturer om året indenfor en radius af 4 mill. 
Køberen stiller derhos til vor disposition for-
år og efterår en mand til havegravning i Villa 
Hytten 
De fornævnte præstationer erlægges på vor bopæl 
" Villa Hytten " i Ålsrode 
De førnævnte præstationer kan til enhver tid for 
langes omsat til en årlig kontant ydelse af looo 
kr. der betales os med halvdelen forud hver 1/5 
og 1/11 og portofrit tilstilles os hvor vi måtte 
ønske det. 
Den kontante ydelse nedsættes til 8oo kr. når den 
ene af os dør. 
For disse præstationer forbeholder jeg mig og 
hustru oprykkende prioritet i den foran beskrevne 
ejendom efter den for tiden hæftende pantegæld 
og vil skødet i så henseende være at tinglæse 
som pantstiftende. 



Under overdragelsen er ikke indbefattet den mig 
nu benyttede " Villa Hytten " med have samt 1 tdl. 
efter nærmere aftale. 
Udstykningen af denne ejendom vil snarest være at 
foretage og bekoster køberen denne udstykning og 
ejendommend frigørelse for pantegæld. 

Køberen har forkøbsret til " Villa Hytten " for 
en købesum af 12,ooo kr 
men forbeholder jeg mig dog at bestemme boligret 
heri for en eller flere af mine døtre i deres le-
vetid 

Forsåvidt køberen måtte blive tilsinds at sælge 
ejendommen inden 2 år fra skødets dato at regne 
skal den tilbydes mig til samme pris, som den ved 
nærværende kontrakt er ham overdraget med tillæg 
af godtgørelse for bevislig forbedringer i hans 
ejetid. 

Køberen indtræder i sælgers rettigheder og for-
pligtelser overfor Ålsrode Mejeri og Grenå svine 
slagteri. 



Af købesummen regnes på tro og love 185,ooo kr 
for den faste ejendom medens restkøbesummen er 
vederlag for medfulgt løsøre og besætning. 

8 

Retsanmærkning frafaldes om følgende på ejendom-
men i panteregistret noterede forhæftelser: 
Matr. nr. 12 ^ , 15 ^ , 13 ^ og 39 ^ i Ålsrode by 
Matr. nr. 8 , 9 ^ og 21 i Ålsrode skov er hoved-
parcel Kl,11 af 2 sammenlagte gårde 
Matr. nr. 15 ^ og 39 ^ Ålsrode er een samlet ejen 
dom 
1/6 af bankhæftelsen af Matr. nr. 15 ^ ,9 ^ 21, 
15 ^ og 12 ^ er reserveret 
Den 23/11 1863 er tinglæst bevilling om sammenlæg 

b a ning af Matr. nr. 12 og 13 
At Matr. nr. 13 ^ er behæftet med en den 8/3 1869 
tinglæst deklaration én ret for ejeren af Matr. 

a b 
nr. 14 og 13 til indbyggeise af en ladelænge 
og om vejret. 
At en tidl. ejer har manglet tinglæst adkomst til 
Matr. nr. 39 ^ der er udskiftet fra en tidligere 
fælleslod og muligt er behæftet sammen med en an-
den ejendom 
At der er ældre adkomstmangel til Matr. nr. 39^ 



Samtlige omkostninger ved overdragelsen udredes 
af køberen. 

10 

Skøde meddeles når udstykningen af " Villa Hytten 
er tilendebragt. 

11 

Jeg Sofus Nicolaj Bønløkke erkender på foran om-
handlede vilkår at have afkøbt min fader den her 
beskrevne ejendom og forpligter jeg mig til at 
overholde denne kontrakts bestemmelser og navnlig 
meddele mine forældre den i pest 2 nævnte pante-
ret og de betingede præstationer , når skødet med 
deles mig. 

12 
Sælgeren forbeholder sig jagtret på ejendommen. 

Således udstedt og vidnefast underskrevet 
p.t Grenaa d. 22/5 1924 

Rasmus Chr. Larsen Bønløkke 
Sofus Nicolaj Bønløkke 

Til vitterlighed: 
C. Falk M. Jensen 

Læst 25/6 1924 



SKØDE. 

Da udstykningen af " Villa Hytten " nu er til-
endebragt og købesummens bestemmelser iøvrigt op 
fyldte, idet den kontante købesum 6 0 , 0 0 0 kr er 
betalt, Obl. meddelt mig for 4o,ooo kr og pante 
gæld for 127 , 0 0 0 kr overtaget så skøder og ende 
lig overdrager jeg her til min søn 

Sofus Nicolaj Bønløkke 
den foran solgte ejendom der nu ifølge landbrugs 
ministeriets resolution af 13/6 d. år. står skyld 
sat for 
Mate. nr. 5 ^ hartkorn 0 td 0 skp. 0 fdk . 2 alb 
Matr. nr. 12 ^ do 1 5 3 
Matr. nr. 13 ^ do 3 5 3 1 Al 
Matr. nr. 15 3 do 3 0 3 2 
Matr. nr. 39 c do 0 0 0 1/4 
Matr. nr. 8 Ålsrode skov 0 1 1 1 1/4 
Matr. nr. 9 ^ do 0 1 1 1 1/4 
Matr. nr. 21 do 0 0 0 3/4 
Matr. nr. 15 ^ hartkorn 0 6 1 1 % 
Matr. nr. 39 do 0 0 0 0 
Matr. nr. 51 Do 0 0 0 0 

Matr. nr. 5 \ 12 b , 13 a i 3 39 C Ålsrode 
Matr. nr. 8 ,9 ^ 21 Ålsrode skov samt 15 d Ålsro 
de er hovedparcel K 1,11 af 2 sammenlagte gårde 



tilligemed påstående bygninger og tilbehør som i 
købekontrakten bestemt og skal den fremtidig til 
høre ham med de samme rettigheder og forpligte! 
ser hvormed jeg har ejet samme og under hjemmels 
ansvar for mig efter loven. 
Jeg Sofus Nicolaj Bønløkke meddeler mine forældre 
oprykkende prioritet og panteret efter Kreditfor 
eningsgæld 127,ooo kr. for den efter købekontrak 
tens post 2 tillagte præstationer m.v. og bedes 
skødet i så henseende tinglæses som pantstiftende 
Retsanmærkning frafaldes yderligere om at der er 
ældre adkomstmangl til Matr. nr. 51 i Ålsrode 

pt. Grenaa d. 18/6 1824 
Rasmus Chr. Larsen Bønløkke 

Sofus Nicolaj Bønløkke 

Til vitterlighed 
Faber M. Jensen 

Læst 25/6 1924 



SOFUS NICOLAJ BØNLØKKE 
EJER FRA 1924 



I " Danske Gaarde " fra 1928 ved J. Jespersen ser 
man " Ålsrodegaarden beskrevet som omstående. 



tilligamed påståede bygninger og tilbehør som i 
købekontrakten bestemt og skal den fremtidig til 
høre ham med de samme rettigheder og forpligel-
ser hvormed jeg har ejst samme og under hjemmels 
ansvar for mig efter loven. 
Jeg Sofus Nicolaj Bønløkke meddeler mine foræld-
re oprykkende prioritet og panteret efter Kre-
aitforenings gæld 127,ooo kr. for den efter købe 
kontraktens post 2 ti Lagte præstation m.v. og 
bedes skødet i så hsnseande tinglæses som pant-
stifte <a. 
Retsanm^rkning fraf^r^es derligere om at der er 
^ddre adkomstmangel ^ l Matr. nr. 51 i Ålsrode 

pt. Grenaa d. 18/6 1824 
Rasmus Chr. I arsen Bønløkke 
Sofus Nicolaj Bønløkke 

Vitterlighedsvidner 

Faber M. Jensen 

Læst 25/6 1924. 



ÅLSRODEGÅRD 

Ejer N. Bønløkke. Matr. nr. 5 ^ m.fl. Ålsrode by 
Ålsø sogn. Købstad Grenå 9 km. Jernbanestation Ål-
sø 4% km. 
Ejendomsskyld 125,ooo. Jordværdi 97,7oo kr. Hart-
korn 9 td. 4 skp. o fdk. 1/4 alb. - Samlet areal 
96% hektar, deraf 8o ager, eng 12%, mose 1 1/8, 
have og gårdsplads 1 1/8 - andre arealer 1 % . 
Brandassurrance for bygninger 9o,ooo Kr. Lys og 
kraft fra Gudenåcentralen. Postadr. Ålsø nr. lo 
nr. lo Ålsrode. 
Ejeren overtog ejendommen i 1924 efter sin fader 
Rasmus Bønløkke, der i 19o6 havde erhvervet den 
efter sin moder, enke efter Lars Christensen Bøn-
løkke, som havde købt den i 1848. Svinestald og 
kornmagasin af bindingsværk med stråtag, de øvrige 
bygninger af grundmur, laden med paptag, maskin-
hus med jerntag. Resten med stråtag. 
Gården ligger ved vejen mellem Ålsrode og Øster 
Balle. 



BØRN AF SOFUS NIC OLAJ BØNLØKKE 
OG 

ASTRID NIELSEN. 



NIELS RASMUS BØNLØKKE 

Født 2/7 1925 og døbt i Ålsø kirke 3o/8 1925. 
søn af proprietær Sofus Nicolaj Bønløkke f. 29. 
november 1896 af Ålsrode og hustru Astrid Niels-
en f. 12/10 1890. 
Faddere: Barnets forældre 

pige Ellen Nielsen af Ålsrode 
forpagter Holger Nielsen af Ålsrode 
gårdejer Poul Bønløkke af Trustrup. 



ELSE MARGRETHE BØNLØKKE 

Født i Ålsrode 3o/9 1917 og døbt 25/11 1917 -
datter af forpagter Sofus Nicolaj Bønløkke og 
hustru Astrid Nielsen - 26 år 
Faddere: Barnets forældre 

Gdr. Rasmus Bønløkke af Ålsrode 
Forpagter Poul Bønløkke af Trustrup. 

1931 
Else Margrethe Bønløkke - Ålsrodegården - datter 
af proprietær Sofus Nicolaj Bønløkke og hustru 
Astrid Nielsen født 3o/9 1917 - døbt 2o/ll 1917 
Konfirmeret i Ålsø kirke. 



JØRGEN KRISTIAN BØNLØKKE 

Født i Ålsrode 16/12 1919 
søn af forpagter Sofus Nicolaj Bønløkke og hus-
tru Astrid Nielsen 29 år 
Faddere: Barnets moder 

Gdr. Rasmus Bønløkke af Ålsrode 
ungkarl Niels Bønløkke af Ålsrode. 



INGER MARIE BØNLØKKE. 

Født 6/11 1922 og døbt 26/12 1922 datter af for 
pagter Sofus Nicolaj Bønløkke f. 29/11 1886 af 
Ålsrode og hustru Astrid Nielsen f. 12/lo 189o. 
Faddere: Barnets forældre 

Marie Kondrup af Århus 
Forpagter Poul Bønløkke i Trustrup 
ungkarl Holger Nielsen i Ålsrode. 

1937 
Konfirmeret i Ålsø kirke 3/lo 1937 - datter af 
Sofus Nicolaj Bønløkke født 6/11 1922 døbt 26/12 
22. 


