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Matr 
nr 

Brugere Id. Skp. Fdk. . ^ 
1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 
2 Søren Thomassen 6 1 1 1 
3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 
4 Jens Knudsen 6 2 2 1 
5 Ingvor Rasmussen 7 0 0 1 
6 Niels Rasmussen Krarup 6 1 2 0 
7 Mads Sørensen 6 4 2 2 
8 Rasmus Rasmussen 6 3 3 o 
9 Søren Mikkelsen Skriv-

er . 6 4 0 0 
lo Jacob Jensen 6 4 2 2 
11 Anders Ibsen 6 4 3 2 
12 Søren Jeppesen 6 4 2 2 
13 Jens Joensen 6 2 1 2 
14 Terkild Rasmussen 6 4 1 0 
15 Søren Sørensen Kirke-

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

HUSMÆND 
1 Jens Christensen 0 3 3 1 
2 Mikkel Rasmussen 0 2 0 2 
3 Hans Jensen o 1 0 2 



SØREN THOMASEN 



SØREN THOMASEN 

Han er født i Ålsrode 1646 
1646. 
4. januar blev døbt i Ålsø kirke Thomas Rasmus-
sens søn i Ålsrode med navn 

SØREN 

Søren Thomassen var gårdfæster i Ålsrode på 
gården matr. nr 2 i 1688 da den første matrikel 
blev indført i landet og indført i Katholms 
jordebog. 
På grund af manglende kirkebog kan hans bryllup 
ikke findes og af samme årsag kan hans forældres 
heller ikke findes. 
Kirkebogen starter i 1645, men mangler i store 
dele fra 1674 til 17o8. 
I 17o8 er Søren Thomassen død idet han nævnes 
afgangen i 171o 



Godset Katholm sælges i 1724 
ved auktion til Poul Rosenørn fra Mejlgård og 
i skødet bliver det købte gods optegnet og for 
Ålsrodes vedkommende omfattede det omstående: 



KATHOLMS GODS I ÅLSRODE EFTER 
SKØDET TIL POUL ROSENØRN 1724 

Matr. BRUGERE Td. Skp. Fdk. Al 
nr. 
1 RASMUS CHRISTENSENS ENKE 

+ SØN CHRISTEN RASMUSSEN 6 5 1 1 
2 THOMAS SØRENSEN 6 1 1 1 
3 SØREN RASMUSSEN SLOT 6 5 1 0 
4 SØREN IVERSEN 6 2 2 1 
5 SØREN PEDERSEN 7 6 6 1 
6 SØREN RASMUSSEN - ^ - 6 1 2 0 
7 HANS ANDERSEN SLOT < 6 4 2 2 
8 JACOB NIELSEN 6 3 3 0 
9 CHRESTEN HJULMANDS ENKR 

+ SØN KNUD CHRISTENSEN 
+ JENS RASMUSSEN ^ 6 4 o 0 

lo JENS CHRISTENSEN " 6 4 2 2 
11 NIELS JØRGENSEN 6 4 3 2 
12 NIELS JENSEN SKRÆDER 6 4 2 2 
13 RASMUS 6 2 1 2 
14 RASMUS TERKILDSEN + 

ANDERS NIELSEN 6 4 1 0 
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 

Matr. BRUGERE Td, skp fdk alb 
nr. 
1 HANS SMID O 3 3 1 
2 NIELS JENSEN - BIRKE-

FOGED o 2 o 2 
3 NIELS CLAUSEN o 1 o 2 

JORDLØSE HUSMÆND. 

JENS SCHRÆDER; 
JØRGEN SCHOEMAGER 
NIELS RSMUSSENS.ENKE 
JØRGEN TRESCHOMAND 
RASMUS ALBØGE 
POUL KNUDSEN 
IVOR JENSEN 

De jordløse husmænd er selvfølgelig nævnt da 
de huse de boede i var ejet af godsejeren på 
Katholm. De sad som fæstehusmænd og var dag-
lejere. 



Katholms fæsteprotokol start-
er først omkring 176o og derfor er det svært 
at se hvornår der sker skifte i fæsteforhold-
et. Thomas Sørensen dør i efteråret 1742 og 
der er ingen skifte efter ham, så man må reg-
ne med at han på det tidspunkt har været af-
tægtsmand. I 1741 nævnes den nye fæster på 
gården og han hedder Peder Laursen Kong. 



THOMAS SØRENSEN. 



THOMAS SØRENSEN. 

Født i Ålsrode ca 1683. 
Hans fødsel falder i det tidsrum hvor kirkebogen 
mangler. 
Gift 

1742. 
Dom: 22 post trinitatis den 21. oktober jordet 
Thomas Sørensen i Ålsrode - 59 år. 

Der er ingen skifte efter Tho-
mas Sørensen så han er rimeligvis død som aftægts 
mand 



Født ca 1688 

Gift 

1777. 
Festo Viridium - skærtorsdag den 27. marts kast 
et jord på Niels Thomassens moder af Ålsrode 89 
år gi. 



BØRN AF THOMAS SØRENSEN 
OG 



MAREN THOMASDATTER. 

1721. 
da 

Feria 2 Pant den 2. juni døbt Thomas Sørensen 
barn af Ålsrode med navn 

MAREN 
som præstens kone bar. 
Faddere: Thomas Christensen - ridefoged på Kat-

holm 
Peder Kusk - hans broder og søster af 
Graulev 
Jacob og Christen Sørenssønner af Åls-
rode 
Jacob Nielsen og Anders Nielsens koner 
af Ålsrode. 

1721 
Dom: 3 ^^^ trinitatis den 29. juni intr. Thomas 
Sørensens kone af Ålsrode. 

1723. 
Dom: 4 tri. den 2o. juni jordet Thomas Søren-
sens barn af Ålsrode MAREN - 1 år gi. 



ANNE THOMASDATTER. 

1722. 
t* 1 p 

Dom: 3 advent den 13. december døbt Thomas 
Sørensens barn af Ålsrode med navn 

ANNE 
båren af Anne Nielsdatter af Graulev. 
Faddere: Chri&ten Sørensen i Ålsrode 

Jens Nielsen i Graulev 
Hans Christensen i Høbjerg 
Maren Sørensdatter i Glatved 
Anne Andersdatter og Kirsten Poulsdat 
ter i Ålsrode. 

1723 
Dom: 
rensens kone af Ålsrode. 

da Dom: 2 Epiph den 17. januar intr. Thomas Sø 



SØREN,THOMASSEN 

1724. 
Dom: trinitatis den 11. juni døbt Thomas Søren-
sens barn af Ålsrode med navn 

SØREN 
som Peder Nielsen Kusks kone af Revn bar 
Faddere: Jacob Sørensen og Christen Sørensen 

Anne Slottes og Anne S^rensdatter af 
Ålsrode 
Niels Persen af Graulev 

1724 
Den 16. juli intr. Thomas Sørensens kone af Åls 
rode. 
1726 
7. oktober lagt jord på Thomas Sørensens barn 
af Ålsrode SØREN - ungefær 1 år gi. 



SØREN THOMAg&EN 

1726. 
Dom: 1 Qvadrogehes den lo. mårt^ døbt Thomas' Sø-
rensens barn af Ålsrode Red navn 

SØREN 
som Jens Christensens kone bar 
Faddere: Christen Sørensen 

It^^ Hans Smeds og Niels Skræders koner 
( flere ulæselige ) 

1726 
Den 22 april intr. Thomas Sørensens kone af Åls-
rode 

1726 
Den 1. september begravet Thomas Sørensens barn 
SØREN 



NIELS THOMASSEN. 

1727. 
Dom:. Xyi trinitatis den 28^ september døbt Thomas 
Sørensens barn.af Ålsrode med navn 

NIELS 
som Jens Nielsens kone af Graulev bar. 
Faddere: Peder Nielsen Ku&k af Revn -

Christen.^ør^nsen^ Jens Christensen 
Karen Poulsdatter^ KirstenrNielsdatter 
alle af Ålsrode. 

1727 
Den 23. november intr. Thomas Sørensens kone af 
Ålsrode. 

1731 
2. marts lagt jord på Thomas Sørensens drenge-
barn af Ålsrode i hans 4. år. 



NIELS THOMASSEN' 

1733. 
Festo Michalis den 29. september døbt Thomas Sø-
rensens barn af Ålsrode med navn 

NIELS 
som Niels Skræders kone bar 
Faddere: Christen Sørensen, Niels Broge og Hans 

Smid - item 
Peder Nielsen Kusks kone og Anna Chris-
tensdatter af Ålsrode 

1733 
Festo omnium Sanctorum den 1. november intr. Tho 
mas Sørensens kone af Ålsrode 

1763 
8. november trolovet Niels Thomassen og Maren Sø 
rensdatter af Ålsrode. 
1763. 
Copuleret 6. december. 



JACOB THOMASSEN 

Født ca 736 
Dom 6. post trinitatis den 8. juli i Ålsø kirke 
døbt Thomas Sørensens barn af Ålsrode kaldet 

JACOB 

1736 
Dom: 11 post trinitatis den 12. august intr. Tho 
mas Sørensens kone af Ålsrode 



PEDER LAURSEN KONGE 
FÆSTER 1741 



PEDER LAURSEN KONGE 

Født ca 1698 

Hvor han er født kan ikke sees da kirkebogen mang 
ler. 

Gift i Ålsø kirke 1725 
1725 
Dom: 2 Epiph den 14. januar trolover Peder Larsøn 
Konge og Anne Jensdatter i Ålsrode 
1725 
Feria 2 Pent den 21. maj copuleret Peder Larsøn 
Konge og Anne Jensdatter af Ålsrode. 

1776 
3. søndag i Fasten den lo. marts jordet den gam-
le Peder Konge i Ålsrode - 78 år 



ANNE JENSDATTER. 

Født 

Gift 1725 i Ålsø kirke med Peder Laursen Konge 



BØRN AF PEDER LARSEN KONGE 
OG 

ANNE JENSDATTER 



MAREN PEDERSDATTER. 

Født 1725 i Ålsrode 
1725 
Dom: XIX trinitatis den 7. oktober i Ålsø kirke 
døbt Peder Konges barn af Ålsrode med navn 

MAREN 
som Anders kone samme steds bar 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

te dem begge vare Peder og Jørgen Olufs 
sønner, Michel Hanseøn og Søren Kudskes 
kone af Høbjerg, Hans og Peder, som 
tiente mig sev, Niels Jørgensøn, Søren 
Rasmussens kone og Birgitte Rytter fra 
Ålsrode. 

1725 
Dom: 25 tri. den 18. november intr. Peder Konges 
kone af Ålsrode. 

Maren må være død inden 1737 da de får endnu et 
barn døbt Maren. Præsten har ikke noteret døds-
faldet. 



NIELS PEDERSEN KONGE. 

Født i Ålsrode 1728 
1728 
Dom: 21. post trinitatis den 17. oktober døbt Pe 
der Konges barn af Ålsrode med nafn 

NIELS 
som Søren Konges kone af Glatved bar 
Faddere: Niels Hjulmand, Jens Skræder, Søren 

Jensens kone, Søren Slottis 2 piger, 
Søren Ingvorsøns datter - alle af Åls-
rode. 

1728 
Dom: 1 adventus den 28. november intr. Peder 
Konges kone af Ålsrode. 

Niels blev den nye fæster på 
gården. 



ANNE PEDERSDATTER. 

Født i Ålsrode 1731 

1731 
Dom: 22 trinitatis den 21. oktober døbt Peder 
Konges barn af Ålsrode med navn 

ANNE 
som Christen Sørensens kone bar 
Faddere: Hans Smed, Søren Rasmussen, Jacob Jørg-

ensen, Thomas Hatmager/ Niels Hjulmands 
kone og Kirsten Christensdatter. - alle 
af Ålsrode. 

1731 
Dom: 27. p. tri. intr. Peder Konges kone af Åls-
rode. 



MAREN PEDERSDATTER KONGE 

Født i Ålsrode 1737 
Dom: 3 post Pasc den 12. maj døbt Peder Konges 
barn af Ålsrode NL. 

MAREN 
båren af Jacob Ruskis kone ibid. 
Faddere: Jens Andersen, Christen Slott, Matrinus 

Jensen, Anders Bens kone. 
1737 
Dom: 2 post trinitatis den 3o. juni Intr. Peder 
Konges kone i Ålsrode. 



NIELS PEDERSEN KONGE 
FÆSTER: 18/1 1759 - 16/1 18o9. 



FÆSTEBREV. 
Jeg Peder Rosenørn - Herre til Katholm 
Hans Majestæts bestaltede kammerherre 
og Obrist af Cavalleriet 

Kjender herved og vitterliggør: 
At have stæt og fæst ligesom jeg og herved stæder 
og fæster til Niels Pedersen Kong - barnefødt på 
mit gods i Ålsrode - en mig tilhørende bondegård 
samme steds, som hans fader Peder Kong formedels 
alderdom for samme godvilligen opladt haver med de 
vilkår, at han med bemeldte sin fader så længe han 
lever skal bruge råd og dåd, som tilforn sket over 
alt det de kan være til nytte og overalt at være 
lige gode med indtægt og udgift samt med hverandre 
at søge dug og disk. 
Da endelig, når han ved døden afgår beholder han 
alt det som forefindes ude og inde undtagen at han 
forsyner sin søster, som endnu er hjemme med lige-
så meget gods ved udflytning, som enhver af hans 2 
andre søstre har bekommet og forbemeldte sin fader 
og moder at lade skikkeligen begrave, når de ved 
døden afgår. 
Hvilken gård efter den nye Matrikel findes under nr 
2 i jordebogen - alt sat for ager og engs hartkorn 
6 td. 4 skp. 3 fdk. 2^ alb. bemeldte Niels Peder-
sen Kong skal bruge, nyde og i sin livstid med 



alt dens tilliggende udi mark og eng beholde, 
når han deraf årlig betaler og svarer alle de 
kongelige contributationer, som nu er eller her-
efter påbydes, svarer også årlig alndgilde bestå 
ende af 2 td. rug - 2 td. byg. 2 td. havre - 1 
lam - 1 gås og 4o æg og 1 mrk. i spindepenge og 
årligt forretter det fuldgyldige hoveri, samt 
sin jord forsvarlig dyrker og deraf intet bort-
lejer eller i andre måder forkommer. 
Den behørende og reserverede besætning tilsvarer 
og retter sig i alle måder efter hans Majestæts 
allernådigste love og forordninger og i ligemåde 
udviser sit herskab og hans foresatte ridefoged 
tilbørlig lydighed, alt under sit fæstebrevs for-
tabelse og al anden lovlig tiltale. 

Dette til bekræftelse under min 
hånd og signet. 

Katholm den 18. januar 1759 
P. Rosenørn. 



NIELS PEDERSEN KONG 

Født i Ålsrode 1728 
1728 
Dom: XV trinitatis den 19. oktober døbt Peder 
Laursens barn i Ålsrode med navn 

NIELS 
som Søren Konges kone af Glatved bar 
Faddere: Niels Hjulmand, Jens Skræder, Søren Jens 

ens kone, Søren Slottis 2 piger, Søren 
Ingvorsens datter - alle af Ålsrode. 

Gift i det tidsrum fra 1759 til 1763 hvor kirke 
bogen mangler med Anna Laursdatter. 

18o9 
Død i Ålsrode 16. januar 18o9. 



ANETAVLE. 

PEDER LAURSEN ANNE JENSDATTER. 
KONG 

F. ca 1698 
D. 1776. 

NIELS PEDERSEN KONG. 
f. 19/10 1%28 
d. 16/1 18o9 



ANNA LAURSDATTER. 

Født 1727 i Øster Balle som datter af husmand 
Laurids Pedersen Hjorth og hustru Maren Hans-
datter. 
1727 
Dom: XIV post trinitatis den 14. september døbt 
Laurids Hjorths barn af Øster Balle med navn: 

ANNE 
som Jens Stubbes kone af Glatved bar 
Faddere: Rasmus Hjorth og Oluf Smeds koner i 

Glatved 
Rasmus Jensen Bødker og Oluf Smed i 
Hoed 
Michel Frises kone samt 2 af Balle 
Mølles døtre. 

Gift med gårdfæster Niels Pedersen Kong mellem 
1759 og 1763. 
1792 
Død i Ålsrode 18. marts 1792 



Folketælling i Ålsrode 
1787 

Niels Pedersen husbonde 59 år begge i 1. ægte 
skab - gårdbeboer-

Anne Laursdatter madmoder 6o år hans kone 
Peder Nielsen 25 år ugift 
Chresten Nielsen 18 år ugift deres børn 
Rasmus Sørensen 3o år gift 2. gang 
Anne Sørensdatter 14 år ugift tjenestefolk. 
Ane Marie Andersdatter 27 år ugift 
Niels Pedersen hendes søn avlet uden ægteskab. 

18ol 
Niels Pedersen Kong 73 år enkemand bonde og 

gårdbeboer. 
Peder Nielsen hans søn 39 år begge i 1. ægte-

skab 
Ane Marie Andersdatter 4o år 
Peder Pedersen 7 år 
Ane Marie Pedersdatter 5 år deres børn 
Anders Rasmussen 16 år ugift 
Gjertrud Andersdatter 2o år ugift tjenestefolk 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
NIELS PEDERSEN KONG 

OG 
ANNE LAURSDATTER. 



ANNE NIELSDATTER 
KONG 

Født ca 176o i Ålsrode som datter af gårdfæster 
Niels Pedersen Kong og hustru Anna Laursdatter 
Gift 1786 
1786 
Den 24. marts gift i Ålsø kirke med enkemanden 
Søren Andersen Iversen af Ålsrode.på Matr,nr 9 

182o 
Død den 3. januar og begravet den 7. januar -
enke efter afgangne Søren Iversen i Ålsrode -
62 år gi. 

FOLKETÆLLING I ÅLSRODE 
18ol 

Søren Andersen husbonde 5o år gift 2. gang 
bonde og gårdbeboer. 

Anne Nielsdatter hans kone 41 år gift 1. gang 
Mathias Sørensen hans søn 24 år ugift natio 

nal soldat 
Anders Sørensen 14 år 
Dorthe Sørensdatter 9 år 
Anne Marie Sørensdatter 6 år deres børn 
Maren Sørensdatter 3 år 
Chresten Nielsen 31 år g. 1. gang tjeneste-
Bodil Nielsdatter 16 år ugift folk. 



PEDER NIELSEN KONG. 

Født i Ålsrode ca 1762 i det tidsrum hvor kirke-
bogen mangler som søn af gårdfæster Niels Peder-
sen Konge og hustru Anna Laursdatter 
Ved folketællingen i Ålsrode 1787 og I 8 0 I er han 
hjemme på gården og sidste årstal er han gift og 
da med Anne Marie Andersdatter født ca 176o i Åls 
rode som datter af gårdfæster Anders Sørensen Iv 
ersen og hustru Ane Andersdatter 

Gift 

Peder Nielsen Konge blev husfæster i Ålsrode. 



CHRESTEN NIELSEN KONG 

Født i Ålsrode 

Gift med Anna Christensdatter 

Død som husmand i Ålsrode 1836 



FÆSTEBREV. 

Jens Jørgensen 
ejer af 

Katholm gård og gods. 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst, ligesom jeg herved stæder 
og fæster til Chresten Nielsen Kong den mig i Å-
Isrode by tilhørende hus som sidst har været bort 
fæstet til Niels Jensen Soede og i jordebogen an 
ført under nr. 12 hvilket hus med det dertil ved 
byens udskiftning tillagte jord han i sin livs-
tid må nyde, bruge og i fæste beholde på disse 
vilkår: 
At han i huspenge inden hvert års 11. november 
her på Katholm svarer 3 Rdl. 2 mark og dertil 
forretter 52 arbejdsdage efter tilsigelse på eg-
en kost og med egne redskaber, må og svare i til 
fælde af at godsejeren ikke vil afbenytte dis-
se arbejdsdage betale 1 mark. 8 sk. for hver dag 
han således ej forretter. 
Ligeså svarer han gående rejser af lange og kor 
te ligemed de andre godses husmænd såvel som 
kongerejser efter omgang. 
Så betaler han og af det husets tilliggende jor-
der 4 Rdl. 1 mark 8 sk. årlig til gårdmændene i 
Ålsrode som deraf svarer skatter og afgifter. 



Han må til alle tider holde husets bygninger i 
forsvarlig stand og i sin tid ved fratrædelse 
eller dødsfald aflevere samme efter vedhæftede 
synsforretning. 
Han afholder sig fra brændevinsbrænden og krohold 
samt ingen indtage tilhuse uden godsejerens til-
ladelse. 
Udi indfæstning betaler fæsteren 12 Rdl. - skriv 
er tolv rigsdaler. 
Forøvrigt retter fæsteren bemeldte Chresten Niels 
en Kong sig efter hans Majestæts allernådigste 
love og anordninger, er mig som husbond hørrig 
og lydig - alt under dette fæstes fortabelse og 
anden vilkårlig straf. 
Ifølge forordningen af 23. juli I 8 I 0 attesteres 
at huset har det samme tilliggende som i sidste 
fæsters besiddelsestid. 

Dato til bekræftelse under min hånd 
og segl 

Katholm den. 28. oktober 1812 
Jørgensen 

At jeg har modtaget ligelydende fæstebrev og der 
ved medhæftede synsforretning tilståes herved. 

Chresten Nielsen. 



SYNSFORRETNINGEN. 

Jens Jensen Harboe 
Examinatus juris, constitueret byfoged 
og byskriver i Grenå samt herredsfoged 
og skriver udi Nørre Herred 

Gjør vitterligt: 
At år 1812 den 7. september blev Grenå byes og 
Nørre Herreds ret sat og betjent af ovennævnte 
constituerede dommer og skriver, nærværende 
Stokkemænd Jens Kildahl, Jens Balle, Thøger Jens 
en og Hans Fugl af Grenå 
For retten mødte sognefoged Jens Åndersen af Fugl 
sang og Rasmus Christensen fra Ålsø og fremlagde 
en af dem under 3. dennes afholdt syns og taxa-
tionsforretning over et hus i Ålsrode by som le 
veres til Chresten Nielsen Kong med begæring at 
retten ville modtage samme til eedelig afhjelm-
ning. Det retten indvilgede i og forretningen er 
sålydende. 

de 
Ar 1812 den 3. september indfandt vi 2 under-
tegnede sognefoged Jens Andersen og gårdmand Ras 
mus Christensen os i Ålsrode by for ifølge ret-
tens udmeldelse at syne et hus som sidst var bort 
fæstet til Niels Soede, men nu overdrages til 
ny fæster Chresten Nielsen Kong som ved denne 
forretning var nærværende. Så var og tilstede på 



godsejerens vegne hans forvalter Niels Jørgen 
sen fra Katholm . I disses overværelse afholdt 
sådant syn: 
Huset som ligger i øst og vest på gårdens søndre 
side består af 6 fag, bygget af ege under og for 
skelligt slag^ overtømmer i klinede vægge og strå 
tag, forsynet med loft over 2 fag, skorsten og 
bageovn samt de fornødne døre og vinduer. 
På dette hus befandtes ingen mangler, men var 
i beboelig stand, dog er huset gammelt. 
Således har vi afholdt denne forretning som vi 
til næste ting med vor eed vil bekræfte. 

Datum ut supra 
Jens Andersen 

Rasmus Christensen-
Fornøjet med denne forretning underskriver 

Jørgensen 
Christen Nielsen 

Hvorefter taxationsmændene da ingen efter påråb 
meldte sig med noget imod denne forretning at er 
indre på lovbefalet måde deres lovlige eed be-
kræftede samme og blev demitterede. 



Således for retten paseret og tilgået bevidnes 
herved under min hånd og segl. 

J. Harboe 

Gebyr: 
Gebyr og 12% % -2 mark 4 sk. - siger tre mark og 
4 sk. 



PÅTEGNINGER. 

1813. 
På grund af forordn, af 5. januar 1813 og overen 
stemmende med den samme medhæftede tabel litr. A 
omskrives de i dette fæstebrev bestemte huspenge 
3 rdl. 2 mak hermed til rigsbankpenge 5 Rb mark 
skriver fem rigsbankmark sølvs værdi. 

Katholm og Ålsrode 3. juli 1813 
Chresten Nielsen 

På godsejerens vegne: 
Ingerslev 



1833 

I henhold til den af fæsteren inden retten den 
2. dennes afgivne erklæring og overenstemmende 
med den over Ålsrode husmandsjorder paserede 
hartkornsberegning er nærværende huses jordlod 
ansat til hartkorn, ager og eng o td. 3 skp. 2 
fdk. % alb hvoraf fæsteren svarer skatter og af 
gifter fra 1. juli 1833 at regne 

Katholm den. 11. dec. 1833 
Stenberg 

At mit fæstebreb har modtaget ligelydende påteg 
ning det tilståes herved. 

Datum ut supra 
Chresten Nielsen Kong 

m.f.p. 

Til vitterlighed: 
Johnsen 

Michel Olesen 



SKIFTE EFTER HUSMAND I ÅLSRODE 
CHRESTEN NIELSEN KONG. 



SKIFTE. 

År 1836 den 25. august mødte for skifteretten ef-
ter afdøde husmand Chresten Nielsen kong af Åls-
rode hans enke Anna Christensdatter med laugværge 
Anders Iversen af Ålsrode og angav at der var følg 
ende myndige arvinger efter den afdøde nemlig: 

1) 1 søn Peder Christensen 36 år tjenende 
i Balle - Rosmus sogn. 

2) 1 datter Ane Christensdatter - enke eft-
er indsidder Søren Clausen i Høbjerg 

3) 1 datter Bodil Christensdatter - gift 
med boelsmand Rasmus Rasmussen i Glat-
ved. 

4) 1 datter Mette Christensdatter - gift 
med Jens Sørensen Kjær i Albøge. 

fra hvilke myndige arvinger enken fremlagde en at 
test om den arv, som kunne tilfalde dem efter der 
es afdøde fader, hvilken attest udsiger - - " at 
den arv, som vi undertegnede og myndige arvinger 
kan tilholde efter vor afdøde fader fæstehusmand 
Christen Nielsen Kong af Ålsrode ingenlunde be-
løber sig til loo Rdl. - det bevidnes hermed under 
tilbud om således måtte forlanges. 

Ålsrode den 15. august 1836. 



Peder Christensen Niels Christensen 
m.f.p. m.f.p. 

Anna Christensdatter Jens Sørensen Kjær 
m.f.p. 

Som Laugværge 
Christen Jensen 

Som kurator 
Søren Præst 

Rasmus Rasmussen 
Til vitterlighed: 

J. Brøgger 
Søren Hansen. 



Niels Pedersen Kong døde i 18o9 
og der blev holdt skifte efter ham, som følger 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
NIELS PEDERSEN KONG 

I 
ÅLSRODE. 

År 18o9 den 16. januar mødte straks efter at døds 
faldet var anmeldt i stervboet efter i dag morges 
afdøde gårdmand Niels Pedersen Kong af Ålsrode 
under Katholm gods skifteforvalteren hr. pro-
prietær Jøregensen med fuldmægtig Andreas Johnsen 
Stæhr fra Katholm for at foretage registrerings-
forretning over den afdødes effekter til videre 
påfølgende skifte og deling imellem den afdødes 
efterladte 3 børn nemlig: 

1) søn PEDER 46 år gi. 
2) do CHRISTEN 41 år gi 
3) datter ANE - enke efter afdøde gård-

mand Søren Iversen - med hendes an-
tagne laugværge Jens Pedersen Frand-
sen 

Som vitterlighedsvidner var tilstede sognefoged 
Jens Andersen i Fuglsang og husmand Jens Jensen 
Smed af Ålsrode i hvis samtliges overværelse blev 
foretaget følgende forretning: 

I den inderste stue 
1 fyrbord på krydsfod - 2 bænke - 1 jernbilægger 
kakkelovn - 1 gi. egestandskab, hvori befandtes 
intet. 



- og registreringen fortsætter til at ind og udbo 
er registreret og forretningen slutter: 
Videre forefindes ikke ligesom og de overværende 
erklærede, at intet videre var som kunne komme det 
te bo til indtægt end hvad som anført er og der-
med sluttes denne forretning og bekræftes med hæn 
ders underskrifter 

Datum ut supra 
A. J. Stæhr. 

Anne Nielsdatter 
m.h.p. 

Som laugværge: Jens Pedersen Frandsen 
Som vitterlighedsvidner: 

Jens Andersen 
Jens Jensen Smed. 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
NIELS PEDERSEN KONG 

I 
ÅLSRODE. 

År 18o9 den 21. februar blev foretaget åbnings og 
vurderingsforretning over afdøde Niels Pedersen 
Konges efterladenskaber i Ålsrode af skiftefor-
valteren hr. proprietær Jørgensen med fuldmægtig 
Andreas Johnsen Stæhr fra Katholm i overværelse 
af arvingerne : Peder Nielsen Kong - Chresten 
Nielsen Kong - og Anne Nielsdatter - enke efter 
gårdmand Søren Iversen - alle af Ålsrode og som 
laugværge for enken var tilstede Jens Pedersen 
Frandsen samt vurderingsmændene sognefoged Jens 
Åndersen af Fuglsang og husmand Jens Jensen Smed 
af Ålsrode i hvis overværelse vlev foretaget som 
følger: 

Rdl. mrk sk. 

1 fyrbord på krydsfod 0 3 0 
2 bænke 0 0 8 
1 jern bilægger kakkelovn 5 0 0 
1 gi. ege standskab 0 2 8 
1 fyr hængeskab med lås og nøgle 0 2 0 
1 lidet egeskrin 0 3 0 

Derudi 
noget gammelt jern 0 0 4 



2 træstole 0 1 0 
1 fyrstolpe sengested med blåtav-

let lærreds omhæng 1 4 o 
Der udi 

1 rød og hvidstribet olmerdugs-
overdyne 3 0 0 

1 gul og hvid vadmels underdyne 3 0 0 
1 hvid vadmels hovedpude med blå-

tavlet overtræk 0 4 0 
1 sortstribet olmerdugs hovedpude 0 2 0 
1 rødstribet ditto 0 1 0 
1 par gi. blårlærreds lagner 0 2 0 

Hvilken seng og senge-
klæder angaves at tilhøre sønnen 
Peder. 

1 egestolpe sengested med blåtav-
let omhæng 1 0 0 

Der udi 
1 gråstribet olmerdugs overdyne 2 0 0 
1 blåstribet vadmels underdyne 0 3 0 
1 blå og rødstribet olmerdugs 

hovedpude o 1 0 
1 par hvergarns lagner 1 0 0 
1 opslaget sengested med blåtavlet 

omhæng 0 2 8 
Der udi 

J gulstri&et olmerdugs overdyne 2 0 0 



1 gi. blåstribet bolster underdyne 0 3 0 
1 brunstribet olmerdugs hovedpude 0 2 8 
1 par blårgarns lagner 0 5 0 

1 den yderste stue 

1 fyrskrin med nøgle og lås 0 4 0 
1 do , som var forsejlet og som 

fandtes ubrudt 0 1 8 
Der udi 

1 blå vadmels kjole 0 1 8 
1 brun do ydertrøje med metal-

knapper 0 2 0 
1 hvid do med mæssingknapper 0 2 8 
1 hvid do med metalknapper 0 1 8 
1 grå vadmels brystdug med metal-

knapper 0 3 0 
1 par grå vadmels bukser 0 2 8 
1 par grå strømper o 0 12 
1 gi. hue 0 0 4 
2 gi. blårgarns skjorter 0 3 8 
1 par gi træsko 0 0 8 

1 askebord på åben fod 0 1 8 
2 bænke på pæle 0 1 0 
1 jerngryde 0 3 0 
1 kobber håndkedel 0 3 0 
1 liden jerngryde 0 1 8 
1 rist 0 0 12 
1 pande 0 3 0 



1 øltragt 0 1 o 

1 brøggerset 
1 kobberkedel i grue å; % td. stør -

relse 9 0 0 
1 ege brøggerkar 0 2 0 
1 større egekar 0 4 0 
1 ballie 0 2 0 
1 smørtønde 0 1 0 
2 solde 0 2 8 
1 håndkværn med behør 1 0 0 
2 kornsække + 2 do + 2 do 

1 et lidet kammer 
1 salttrug 0 2 0 
1 ildklemme 0 1 0 
1 egekiste med lås og nøgle -

denne angaves at tilhøre søn-
nen Peder 

1 kærne med støder 0 1 8 
2 stripper 0 1 4 
1 øltønde 0 2 0 
1 bagetrug 0 4 0 
1 balliekar med jerngjord 0 3 0 

Kreaturer 
1 sortgrimet ko 5 år 11 0 0 
1 sort ko 6 år lo 0 0 
1 do 6 år lo 0 0 
1 do 11 år 8 0 0 



1 sortgrimet do 16 år 6 0 0 
1 sortgrimet lo år 3 0 0 
1 sort stud 2 år 3 0 0 
1 do 1 år 3 0 0 
6 fårhøvder a^ 1 rdl. 1 mrk 7 0 0 
4 lam a^ 4 mrk 2 4 0 
1 galt 1 år 4 1 8 

Summa ialt 116 4 4 

På skifteholderens tilspørgeise om der var mere 
end her er anført at vurdere, som kunne komme 
dette bo til indtægt, angav da samtlige arving-
er, at intet videre var end som er eller har væ 
ret anført og boets videre skifte blev udsat ind 
til auktionen kunne ske over det beskrevne 23. 
februar til hvilken tid samtlige arvinger havde 
at møde og da ingen havde noget derimod blev 
skiftet udsat. 

Datum ut supra 
På skifteforvalterens vegne: 

A.J.Stæhr 
Peder Nielsen Kong 
Chresten Nielsen Kong 
Ane Nielsdatter 

Som laugværge for enken 
Jens Pedersen Frandsen. 

Vurderingsmænd: Jens Andersen Fuglsang 
Jens Jensen Ålsrode 



februar 
8. gKBR holdes synsforret-

ning over gårdens bygninger, inventar som til-
hører godsejeren og gårdens sæde og fødekorn og 
derudover manglende kongelige skatter og land-
gilde og det viser sig at boet for disse fordring 
er skylder godsejeren 314 rdl. 1 mrk og sk. 

Auktionen holdes over bo-
ets inventar og indbringer ialt 158 rdl. 6 mrk. 
og 2 sk. som skrives boet til indtægt og deref-
ter blev samtlige arvinger indkaldt til endelig 
skifte den 25. juli 18o9. 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
NIELS PEDERSEN KONG 

I - ̂  : . .! 
ÅLSRODE. 

År 18o9 den 25. juli blev skiftet efter afdøde 
Niels Pedersen Kong forhen fæstegårdmand i Åls-
rode foretaget på Katholm skriverstue til en ende 
lig slutning af skifteforvalteren hr. proprietær 
Jørgensen til Katholm med fuldmægtig Andreas John 
sen Stæhr i overværelse af vedkommende arvinger 
som er 1) 1 søn Peder Nielsen 

2) 1 søn Chresten Nielsen - og 
3) datteren Anne Nielsdatter - enke efter 

afdøde Søren Iversen med tiltagne laug 
værge Jens Pedersen Frandsen --
alle af Ålsrode 

samt 2 vitterlighedsvidner Niels Wad og Rasmus 
Myller - hegge af Katholm i hvis overværelse blev 
foretaget følgende: 
Skifteholderen tilspurgte samtlige arvinger om 
de måske vidste mere som kunne komme dette bo 
til indtægt end hvad som allerede er anført og 
med auktionen den 23. februar sidst for auktio-
nerede hvilken efter auktionsforretningens ud-
visende beløber sig til: 158 rdl 6 mrk 2 sk 
hvortil da smtlige svarede NEJ at ej var i minde 
lig måde mere som kune komme dette bo til indtægt 



; H^r anføres nu dette boes ud-
gift som er: / /j 
1) Herskabets fordring so^ består i 

1) Brøstfæld og manglende føde og sædekorn ef 
ter den den 8. februar afholdte og den 9. 
næstefter afhjelmede synsforretning: 

177 rdl 3 mrk 8 sk 
2) Resterende kongelige 

skatter og landgilde-
penge til dato og for 
18o8 - ialt -136_rdl_4_m^k_l^_sk 

lait 
For at have denne fordring tilkjendt godsejeren 
med fortrinsret blev protokollen overleveret ste 
dets dommer og skifteholderen imidlertid fra-
trådte dette skifte. 
Dommeren tiltrådete skifteforretningen ifølge for-
ordingen af 8. juni 1787 at påkjende godsejerens 
fordring i dette stervbo for kongelige skatter og 
landgilde beløbende sig til 136 rdl 4 mrk sk 
samt brøstfæld og manglende 
føde og sædekorn 177 rdl 3 mrk 8 sk 

ialt 314 rdl 1 mrk sk 
På spørgende til de tilstedeværende arvinger om 
de med godsejerens fordring havde noget at erind 
re svarede de alle " NEJ " . 



Thi blev derfor kjendt for ret: 
Hr. proprietær Jørgensen til Katholm kjendes i 
følge forordning af 8. juni 1787 fortrinsret i 
dette bo for en fordring 314 rdl 1 mrk sk. 
frem for andre creditorer. 
For kjendelsen er dommeren betalt 3 mrk - for-
højelse 6 sk. - er 3 mrk 6 sk. 
Protokollen blev derefter overleveret skiftehold 
eren og kjendelsen bekræftet med dommerens un-
derskrift 

P. Olsen 
Derefter tiltrådte skifteholderen dette skifte 
og tog det til videre behandling, hvorefter 
skifteholderen anførte: 
a) Boets indtægt 158 rdl 5 mrk o sk 

Gæld. 
b) Herskabets fordring 314 rdl 1 mrk 

Altså fallerer dette 
bo med ialt 155 rdl 2 mrk 7^ 

hvortil kommer dette skiftets bekostning: 
a) Stemplet papir til skiftebrevet med 3 ark a^ 

27 sk er 
b) skiftesalarium 
c) til revissionskontoret 
d) skiftebrevets beskrivelse 
e) til vitterlighedsvidner 

0 5 1 
1 3 8 
0 3 3 
1 3 0 
1 0 0 



f) 12% % af skiftets skriversalær o 2 6 
g) sognefogedens dusør o 3 o 

Ilat 6 2___2 
Boet fallerer med ialt 161 4 

Og der bliver således intet at arve og da ingen 
havde videre i dette skifte at erindre og samt-
lige arvinger erklærede at-holde skifteforvalter 
en i alle måder kravs- og angeræøs i dette skif 
te - sluttes og tilendebringes dette og det pas 
serede bekræftes med hænders underskrift. 

Datum ut supra 
A. J. Stæhr. 

Peder Nielsen 
Chresten Nielsen 
Anna Nielsdatter 

Som laugværge for enken: 
Jens Pedersen Frandsen 

Til vitterlighed: 
Niels Wad 
A. Myller 



SYNSFORRETNINGEN 



Torbiørn Torbiørnsen 

Birkedommer og skriver i Høgholms 
Katholms birker 

Gjør vitterligt: 
At år 18o9 torsdagen den 9. februar blev Katholm 
birks ret sat på det sædvanlige tingsted på Kat-
holm og betjent af førnævnte rettens betjent med 
tinghørere Christen Kliboe af Katholm, Jens Tæk-
ker, Christen Jensen og Marius Rasmussen af Hø-
bjerg. 
For retten fremkom synsmændene sognefoged Jens 
Andersen og gårdmand Rasmus Krarup begge af Fugl 
sang under Hessel gods og i retten lagde en af 
dem ifølge rettens udmeldelse af 2. februar sidst 
hvilken holdte syns og taxationsforretning over 
afdøde Niels Pedersen Konges forhen i fæste hav-
ende gårds bygninger, besætning og gårdsinventar 
ium i Ålsrode by, hvilken forretning afholdt den 
8. dennes blev modtaget, læst og lyder: 
År 18o9 den 8. februar vi underskrevne mænd sog-
nefoged Jens Åndersen og gårdmand Rasmus Krarup 
begge af Fuglsang under Hessel gods mødte i Åls 
rode udi afgangne Niels Pedersen Konges forhen 
i fæste havende gård under Katholm gods for i 
følge udmeldelse på Katholm birketings ret sidst 
2. dennes af syns og taxationsfæld der måtte væ-



re på den afdødes i fæste fornævnte gårds byg-
ninger, besætning og gårds inventarium, samt hvad 
føde og sædekorn der måtte mangle, alt således 
som det efter fæstebondens død befindes. 
Ved forretningen var tilstede på godsejerens veg 
ne forvalteren fra Katholm Andreas Johnsen Stohr 
og på egne og øvrige medarvingers vegne Peder 
Nielsen Konge af Ålsrode i hvis overværelse fore 
toges syns og besigtigelsesforretning således. 

A) Gårdens bygninger. 

1 ) STUEHUSET ligger norden i gården i øst og 
vest, bestående af lo fag bygget af ege under-
tømmer og fyrre overtømmer med stråtag og kli 
nede vægge og indrettet 1 fag til tørvehus, 3 
fag til køkken og bageovn, 5 fag til stuer og 
1 fags kammer, forsynet med loft, vinduer og 
døre. 
Derpå befandtes følgende mangler: 
2 bjelker a^l mark 8 sk. o 4 8 
arten ikke nævnt 3 o o 
3 alen løsholt a" 1 mark o 3 o 
3 alen syld a^l4 sk. o 2 lo 
% tylt fyrre fiel til loft 3 o o 

2) RADEN VESTEN i gården ligger i syd og nord, be 
stående af 4 fag indrettet til tærskelo og 
korngulv, med stråtag og klinede vægge, for-
synet med døre og luger og derpå ingen mangler 



3) LADEN sønden i gården ligger i øst og vest, 
bygget af ege undertømmer og forskellig slags 
overtømmer, består af 12 fag og indrettet de 
11 fag til korngulv og tærskelo og 1 fag til 
indkørselsport , med stråtag og klinede vægge 
forsynet med døre og luger. 
Derpå befandtes følgende mangler: 
4 bjælker a" 9 mark 6 o 0 

1 stolpe 0 4 0 
3 alen rem a^ 1 mark 8 sk. 0 4 8 
3 alen løsholt a" I4mark 0 3 lo 
3 alen syld a" 14 sk. 0 2 lo 
8 traver langhalm a" 1 rdl. 8 0 o 
8o tækkekjeppe o 2 8 
RADEN østen i gården ligger i syd og nord. 
bygget af ege undertømmer og forskellig slags 
overtømmer, består af 16 fag, forsynet med 
stråtag og klinede vægge med døre og luger og 
indrettet til hestestald, ko og fårehus og 
tørvehus. 
Derpå befandtes følgende mangler: 
6 alen rem a" 1 mrk. 8 sk. 1 3 o 
1 stolpe _ o 4 o 
3o alen syld a^l4 sk. ^ 2 o 4 
12 alen løsholt a" 1 mark ^^^^^ 
8 traver langhalm a^l rdl. 8 o o 
Arbejdsløn for anførte mangler 
anslåes til 



a) Tømmermand i 8 dage a^ 3 mrk. 4 o o 
1 håndlanger i samme tid a" 
1 mark 8 sk. 2 o o 

b) Tækkemand i 2 dag a^ 3 mrk. 1 o o 
2 håndlangere i samme tid a^ 
1 mark 8 sk. 1 o o 

Videre mangler befandtes ikke på dens bygninger^ 
men alle øvrige gårdens bygninger fandtes i 

god beboelig stand og altså er manglerne på oven 
nævnte bygninger 2 8 

B) Besætningen, Vogne, Plove 
Harver og videre gårdsin-
ientarium. 

BÆSTER 
1 sort hest 8 år 3o 0 0 
1 brun ditto 7 år 3o 
1 sort do 12 år 28 0 0 
1 ditto hoppe 9 år 26 0 0 
1 ditto 5 år 26 0 0 
1 brun hest 4 år 3o 0 0 

2) Vogne, Plove, Harver 
med videre gårds in-
ventarium 

1 jernbeslagen vogn med behør 3o o 0 
1 trævogn med ditto 14 0 0 
1 ditto 12 



% bagvogn 5 0 0 
1 jernplov med behør 5 0 0 
1 jernplov med do 1 4 0 
3 sæt harver 0 3 0 
1 slæde 0 0 3 
1 hjulbør 0 0 3 
1 tællestol 0 1 0 
1 huggestol 0 1 8 
1 skovøkse 0 3 0 
1 håndøkse 0 3 0 
1 båndkniv 0 2 0 
1 skovsav 1 0 0 
1 buesav 0 1 0 
2 naver 0 3 0 
1 spigebor 0 0 12 
1 hammer og 1 tang 0 3 0 
1 stikspade 0 3 0 
1 tørvespade 0 2 0 
1 gravespade 0 1 8 
1 høle 0 5 0 
1 ærtele 0 2 0 
1 hakkelseskiste med kniv 0 3 0 
Drættetøj til 6 bæster 6 0 0 
1 slibesten med sving 0 2 0 
1 tørvekar 0 0 8 
1 hakke 0 o 12 
2 forker 0 3 0 



3 river 0 1 8 
2 skovle 0 1 0 
3 grebe 0 1 8 
6 kornsække 4 0 0 
1 szdeløb 0 2 0 
Leider, Lasmer, For- Krog og Bag-
reb til 3 vogne 7 0 0 

Summa besætning og gårds-
inventarium 266 

Gårdens besætning af bæster, vogne, plove og har 
ver med videre gårdsinventarium befandtes at væ-
re tilstrækkelig til avlingen og hoveriets drift 
men intet til overskud. 
Altså bliver bygfæld summen 2 8 

3) Af føde og sædekorn mangler 
til indavlingen sker 
9 td. rug a" 6 rdl. 1 mark 55 3 0 
5 td. byg a" 4 rdl. 2o 0 0 
8 td. havre a"3 rdl. 24 0 0 
4 td. ærter a"5 rdl. 3 mark 22 0 0 
2 td. boghvede a^ 3 rdl. 2 mark 6 4 0 
Summa mangler af føde og sædekorn 128 1 o 
Altså bliver den sande brøstfæld 
summa ^ 177 3 8 
Skriver et hundrede og halvfjersindtyve og syv 
rigsdaler tre mark og otte slilling . 



Denne synsforretning og taxationsforretning er 
foretaget efter vor samvittighed og bedste skøn-
nende vil vi næste tingdag med vor eed bekræfte. 

Datum ut supra 

Jens Andersen 
Rasmus Krarup 

Som overværende ved forretningen og med samme foi 
nøjet. 
På godsejerens vegne 

A.J. Stohr 
På egne og på øvrige arvingers vegne: 

Peder Nielsen Kong 
m.p.p. 

I retten lagt og indlæst på Katholms birketings 
ret den 9. februar 18o9 

Torbiørnsen 
Da ingen var mødte som havde noget imod denne 
forretning der var forsynet med vedkommendes på 
tegninger, så bliver den af synsmændene på lov-
lig måde bekræftet og retten bevilgede at tings-
vidne herom udstædes. 
Gebyr: 
4 mark og fd&oi^ng^^&æSgsk. 

forhøjelse 8 sk. 



Betalt med 4 mark og 8 skilling 
Til bekræftelse under min hånd og segl 

Torbiørnsen. 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS 
I ÅLSRODE I800 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS 
I ÅLSRODE ÅR I 8 0 0 

Nr. 2 
Gårdfæster Niels Pedersen Konge 
a) Et hus norden i gården står øster og vester, 12 

fag, 39. alen langt, 9 1/4 alen dyb, 3 3/4 alen 
høje stolper, stråtag og klinede vægge bygget af 
ege under og fyr overtømmer, 2 skorstene med 
loft over 5 fag - en jernkakkelovn og 1 kobber-
kedel i grue er udenfor taxationen - Indrettet 
til: 
Stue, værelser, køkken og bryggers samt 
indkørselsport. 
Taxeres a" faget for 18 Rdl. og udføres 
med 22o Rdl. 

b) Et hus sønden i gården vender i øster og 
vester, 12 fag, 39 1/4 alen lang, 9 1/4 
alen dyb og 3 ^ alen stolper og bygget 
af samme materialer som stuehuset og 
indrettet til: 
Lo og lade 
Taxeres a^faget for 14 Rdl. og udføres 
med 17o Rdl. 

c) Et hus vesten i gården vender i sønder 
og nord, 4 fag, 13 alen lang, 8 alen 
dyb og 3 3/4 alen høje stolper og byg-
get af samme materialer som forrige 



længer med undtagelse af at overtømmer-
et er fyr, eg og el. og indrettet til: 
lade og vognhus 
Taxeres a" faget til lo Rdl er 4o Rdl 

d) Et hus østen i gården vender i sønder 
og nord, 13 fag, 41 alen lang, 8 alen 
dyb, alen høje stolper og bygget af 
samme materialer som længen litr. B og 
Indrettet til: 
Heste og kostald samt karlekammer og 
hakkelseshus og taxeres a' faget for 
14 Rdl. og udføres med 18o Rdl 



PEDER RASMUSSEN FARVER 
FÆSTEBREV 18&9 

FÆSTEBREVET MANGLER 



PEDER RASMUSSEN FARVER 

Født i Øster Balle 1776 som søn af Rasmus Peder 
sen Farver og Dorthe Clausdatter. 
Da Peder blev født var hans fader gårdfæster i 
Øster Balle under Katholm gods, men bliver i 
178o husmand og hyrde i Øster Balle og omkring 
1785 flytter familien til Høbjerg hvor han er 
indsidder og hyrde. 

Gift 18o9 
18o9 
Den 27. januar blev til ægteskab indskreven ung-
karl og soldat ved de annecterede Batailloner 
Peder Rasmussen Farver og pigen Bodil Pedersdat-
ter Tækkers af Ålsrode. 
Forlovere vare: Jørgen Jacobsen af Ålsø og 

Peder Tækker af Ålsrode 

Den 13. maj blev ungkarl og gårdfæster Peder Ras 
mussen Farver og pigen Bodil Pedersdatter Tækkers 
af Ålsrode copulerede i Ålsø kirke. 

1859 
PEDER RASMUSSEN FARVER; 
søn af gårdmand Rasmus Pedersen i Østerballe. 
Fattiglem i Høbjerg - født i Øster Balle - 85 år 



BODIL PEDERSDATTER TÆKKERS 

3ggRx 1777 
Dom: Sexagesima d. 2/2 havde husmand Peder Jensen 
Tækker af Ålsrode en datter til dåben i Ålsø, som 
blev kaldet 

BODILD 
og båren af Mette Nielsdatter tjenende i Weilby 
Præstegård. 
Faddere: Jacob Poulsen,Jens Sørensen,Karen Niels-

datt. af Ålsrode. 
Gift 18o9 
Den 13. maj blev ungkarl og gårdfæster Peder Pe-
der Rasmussen Farver og pigen Bodil Pedersdat-
ter Tækkers af Ålsrode copuleret i Ålsø kirke. 

1853 
Bodil Pedersdatter: 
Død den 5. april, begravet den lo. april 1853 
Fattig husbonde i Høbjerg 72 år gi. 



BODIL PEDERSDATTERS FAMILIE 



PEDER JENSEN TÆKKER 
Født i Høbjerg 

1772 
Fredagen d. 31/1 blev den unge karl Peder Jensen 
Tækker og pigen Karen Poulsdatter - Poul Hansens 
datter af Ålsrode trolovede. 
1772 - j 
Fredagen"d^ 21;^fébruar blev de ægteviede i Ålsø 
kirke. 
Peder Jensen Tækker blev husmand i Ålsrode 

' BØRN 
1772 
Domini Jubilate d. lo. maj blev Ped^r Jensen Tæk-
ker og Karen Poulsdatter 'af Ålsrode deres søn 
døbt i Ålsø kirke og kaldet 

JENS 
Faddere: Maren Jensdatter, Karen Rasmusdatter, 

Niels Jensen, Jens Jørgensen^ Chresten 
Hansen. 



1777 
Dom: Sexagemini d. 2/2 havde husmand Peder Jensen 
Tækker af Ålsrode en datter i Ålsø kirke som blev 
kaldet 

BODILD 
båren af Mette Nielsdatter tjenende i Weilby Præ-
stegård. 
Fadderne: Jacob Poulsen, Jens Sørensen, Laurs Slot 

og Karen Nielsdatter af Ålsrode. 
1777 
Festo Viridium d. 27/3 intr. Peder Tækkers hustru 
af Ålsrode. 

1794 
1. søndag efter Påske d. 27/4 konfirmeret i Ål 
sø kirke Bodild Pedersdatter - Peder Tækkers 
datter af Ålsrode født ibid - 17 1/4 år gi. 

1781 
Dom: Jubilate d. 6. maj havde husmand Peder Tækker 
i Ålsrode en datter til dåben i Ålsø kirke navnet 

^ MAREN 
båren af Bodil Jensdatter tjenende i Ålsrode. 
Faddere: Poul Hansen og;Thomas Slot af Ålsrode, 

Jens Tækker og Bodil Jensdatter Tækker 
af Høbjerg samt Dorthe Sørensdatter af 
Ålsrode. 

1781 
Festo Trinitatis d. lo. juni i Ålsø kirke intr 



Peder Tækkers hustru af Ålsrode. 
1798 
1 søndag efter Påske d. 15. april confirmeret 
i Ålsro kirke Maren Pedersdatter - Peder Tæk-
kers datter af Ålsrode - født ibid 16 3/4 år. 

Folketælling i Ålsrode 
1787 

33. fam. 
Karen Poulsdatter madmoder 37 år gift i 1. ægte 

skab husbeboer. 
Bodild Pedersdatter hendes børn ugift lo år 
Maren Pedersdatter do 5 år 

Folketælling i Ålsrode 
18ol 

Peder Jensen Tækker mand 58 år begge i 1. ægte 
skab. husmand med jord 

Karen Poulsdatter hans kone 56 år 

1818 
Karen Poulsdatter død d. 29/3 og begr. 5/4 - ind 
sidder og fattiglem Peder Tækkers hustru i Ålsrode 

1824 
Peder Tækker død d. 14/11 og begravet d. 21/11 
Almisselem i Ålsrode. 



PEDER RASMUSSEN FARVER flytter om-
kring 182o til Høbjerg og her bliver han indsid-
der 



Folketælling i Høbjerg 

1834 
Peder Rasmussen 58 år gift inderste tjener 
Bodil Pedersdatter 57 år gift hans kone 

I 1834 tjener Rasmus, på en gård i Høbjerg og 
Dorthe Marie og Karen Marie i Ålsrode 

Folketælling i Høbjerg 
184o 

Peder Rasmussen 63 år gift indsidder tjener 
Bodil Pedersdatter 63 år gift hans kone 



BØRN AF PEDER RASMUSSEN FÅRVER 
OG 

BODIL PEDERSDATTER TÆKKERS 



DORTHE MARIE PEDERSDATTER. 

18o9 
11. søndag efter trinitatis den 13. august blev 
gårdmand Peder Rasmussen Farver og hustru Bodil 
Pedersdatter Tækker af Ålsrode deres pigebarn, 
som var født den 4. august og den 7. næstefter 
ved hjemmedåben kaldet 

DORTHE MARIE 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
båren af pigen Bodil Pedersdatter Præstes - tien 
de i Ålsrode. 
Faddere: Niels Clausen, Claus Wæver og Jens Drey 

er af Høbjerg 
samt Hans Slot af Ålsrode. 

18o9 
Den 3. sept. blev gårdmand Peder Rasmussen Far-
vers hustru i Ålsrode intr. 
L824 

Konfirmeret i Ålsø kirke - datter af gårdmand Pe-
der Rasmussen Farver og Bodil Pedersdatter i Åls-
rode 14 3/4 år. født den 4. august 18o9. Mådelige 
kundskab, men upåklagelig forhold. 



RASMUS PEDERSEN FARVER 
1811 
Almindelig Bededag den lo. maj blev gårdmand Pe-
der Rasmussen Farver og hustru Bodil Pedersdatter 
Tækker af Ålsrode deres søn, som var født den 24. 
marts og den 27. næstefter ved hjemmedåben kaldet 

RASMUS 
frembåren til dåben kundgørelse i Ålsø kirke af 
pigen Anne Rasmusdatter af Høbjerg. 
Faddere: Peder Præst ibid 

Hans Slot, Jens Smed og Jacob Poulsen 
af Ålsrode. 

Moderen tillige intr. 
1825 
Konfirmeret i Ålsø kirke, søn af gårdmand Peder 
Rasmussen Farver og Bodil Pedersdatter i Ålsrode 
14 år født den 24. marts 1811. Temmelig god reli 
gionskundskab og ulastelig opførsel. Vacc. d. 3. 
okt. 1811 af Neve 

19oo 
Rasmus Pedersen Farre død 3/11 19oo i Hessel, be 
grav. 11/11 19oo i Ålsø - indsidder af Hessel, 
født i Ålsrode, søn af gårdfæster Peder Rasmus-
sen Farre og hustru Bodil Pedersdatter Tækker, 
gift med Karen Sørensdatter af Hessel - 89 år. 



MARIE CATRINE PEDERSDATTER FARVER 

1812 
Trettende søndag efter trinitatis den 13. august 
blev gårdmand Peder Rasmussen Farver og hustru. 
Bodil Pedersdatter Tækker af Ålsrode deres pige-
barn, som var født den 18. næstfotan døbt i Ålsø 
kirke med navn 

MARIE CATRINE 
båren af Klaus-FaTvers hustru af Høbjerg 
Faddere: Jacob Bruus, Hans Slot, Niels Lund 

Klaus Nielsen -
alle af Ålsrode 

1812 
Sextende søndag efter trinitatis den 13. september 
intr. Peder Farvers hustru af Ålsrode i Ålsø kir-
ke. 
1816 
MARIE CATRINE PEDERSDATTER: 
Død den 23. april. Begravet 2. søndag efter Påske 
den 28. april 1816. - datter af gårdmand Peder 
Rasmussen Farver i Ålsrode - 3 år gi. 



TVILLINGFØDSEL. 

1813 
Den 29. september kastet jord på det ene af gård 
mand Peder Rasmussen Farvers tvillingebørn af Åls 
rode, hvormed hustruen Bodil' Pedersdatter var 
nedkommet den 6 september med et pigebarn som ved 
hjemmedåben den 8. næstefter var kaldet 

BODIL 

som døde den 25. ditto - næsten 3 u^^r gi. 

1813 ^̂  
Attende søndag efter trinitatis den 17. oktober 
kastet jord på det andet af gårdmand Peder Far-
vers tvillingebørn af Ålsrode navnlig 

PEDER 
som var født den 6 september, men døde den 14. 
oktober - 5 uger gi. Moderen holdt tillige sin kirkegang 



BODIL PEDERSDATTER TÆKKERS 

1815 
BODIL 
Født den 21* april, hjemmedøbt den 22. do 1815. 
Døbt i Ålsø kirke 5 søndag efter Påske den 3o. 
april 
Faderen Peder Rasmussen Farver - gårdmand i Ålsro 

de 
Moderen: Bodil Pedersdatter^ 
Faddere: Gårdmand Hans Slot -

Indsidder Peder Fischer og 
gårdmand Søren Tækkers kone - alle af Ål 
srode samt Jørgen Jacobsens kone af Ålsø 

som bar barnet. 
Moderen intr. 2. søndag efter trinitatis den 4. 
juni. 

1815 
BODIL PEDERSDATTER 
død den 8. august, begravet den 13. august - 15 
uger gi. - datter af gårdmand Peder Rasmussen 
Farver og hustru Bodil Pedersdatter 



MARIE CATRINE PEDERSDATTER FARVER 

1816 
Født den 29. november , hjemmedøbt den 3o. do 1816 
Døbt i Ålsø kirke 2. søndag i advent den 8. dec. 
Fader: Gårdfæster Peder Farver 
Moder: Bodil Pedersdattér i Ålsrode. 
Faddere: Gårdmand Hans Slot af Ålsrode 

Gårdmand Claus Farver og tjenestekarl 
Peder Fieldbonde af Høbjerg 
Anne Farver - Tjenestepige på Katholm 
Gårdmand Peder Hiorts kone af Ålsrode 
som bar barnet. 

Moderen intr. søndagen efter Nye År den 5. jan 
1817 
1817 
MARIE CATRINE PEDERSDATTER: 
Død den 28 juni. Begravet den 6 juli - 5 søndag 
efter trinitatis - 7 mdr. gi. 



KAREN MARIE PEDERSDATTER FARVER 

1818 
Født den 25. marts, hjemmedøbt den 26. do 
Døbt i Ålsø kirke 2 pinsedag den 11. maj 
Fader: Peder Rasmussen Farver 
Moderen: Bodil Pedersdatter Tækker - gårdfolk i 

Ålsrode 
Faddere: Gårdmand Claus Farver, Indsidder Jens 

Drejer 
Tjenestekarl Peder Drejer - alle af Hø-
bjerg : 
Husmand Jørgen Jacobsen af Ålsø samt 
Peder Hjorts kone i Ålsrode som bar bar-
net. 

1832 
Konfirmeret i Ålsø kirke - datter af indsidder 
Peder Rasmussen Farver og Bodil Pedersdatt&r i 
Høbjerg - 14 år. Født den 25. marts 1818. Tem-
melig god kundskab og upåklagelig forhold. 
Vacc. d. 22 juni 1818 af Neve 
19o3 
Karen Marie Pedersdatter død i Høbjerg 28/6 o3 

og begravet 3/7 - husmand Hans Christian Jensen 
" Filips " hustru af Høbjerg, født i Ålsrode, dat 
ter af gårdfæster Peder Rasmussen Farrer og Bodil 
Pedersdatter Tækker - 85 år. 



NIELS PEDERSEN MØLLER 
FÆSTER 182o - 184o 



FÆSTEBREV. 

Jacob Berg Secher 
og 

Niels Jørgensen 
ejere af Katholm gård og gods 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst ligesom vi herved stæder og 
fæster til Niels Pedersen Møller af Høbjerg en i 
Ålsrode by os tilhørende gård som sidst var beboet 
af Peder Rasmussen Farver, stående for ager og 
engs hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb hvil 
ken gård han sin livstid må nyde, bruge og i fæste 
beholde på følgende vilkår: 
a) At han deraf årlig og til rette tid i hvert 

kvartal svarer alle kongelige skatter og afgift 
er, som nu er eller herefter påbuden vorder. 

b) At han inden hvert års 11. november svarer gård 
ens landgilde efter jordebogen nemlig 9 mark 
sølv - rug 2 td. - 2 td. byg - 2 td. 2 skp. hav 
re - 1 gås og 4o æg. 

c) At han til alle tider holder gårdens bygninger 
og besætning med tilhørende inventarium i for-
svarlig stand og i sin tid ved fratrædelse el-
ler dødsfald er ansvarlig for samme tillige med 
det modtagne føde og sædekorn alt således som 
den herved hæftede syns og overleveringsforret 
ning måtte være ham overleveret. 



d) At han afholder sig fra al brændevinsbrænden 
og krohold samt ingen indtager til huse uden 
godsejerens tilladelse, 

e) At han årlig såfremt noget mærgel befindes at 
være på hans mark eller kær har at bemergle 
1 td. land eller 14 ooo kvadratalen og ikke 
mindre end 2oo læs og at han desuagtet ikke 
tager flere afgrøder af en sådan bemerglet 
tønde land end almindeligt er. 

f) At han ikke med hensyn til jordens drift ind-
fører nogen drift, der kommer os og ham til 
øjeblikkelig fordel, men i fremtiden være sta 
dig og økonomisk for jorden og at han såfremt 
han måtte ønske at fravige fra den almindelig 
drift hvorved forståes sædskifte og jordens 
udlæg, da må han ikke hermed foretage nogen 
forandring forinden han hertil har modtaget 
husbondens samtykke. 

Ligesom fæsteren har antaget disse vilkår og for 
pligter sig under sit fæstes fortabelse at op-
fylde dem så er han og under samme forpligtet at 
rette sig efter hans Majestæts allernådigste love 
og anordninger og være sin husbond og vores ud-
sending hørrig og lydig. 
Fæsteren er fritaget for indfæstning. 
Ifølge forordning af 25. juli 181o attesteres det 
at gården har det samme hartkorn og tilliggende 



som i sidste fæsters besiddelsestid. 

Dette til bekræftelse under min hånd 
og segl. 

Katholm den 8. august 182o. 
J.B.Secher 

N. Jørgensen 
Læst inden Grenå by og Nørre Herreds ret den 18 
december 182o og protokolleret. 
Gebyr: 1 rbd. sølv 

Aagaard 



SYNSFORRETNING 



SYNSFORRETNING. 

Jacob Aagaard 
Hans kongelige Majestæts virkelige 
kancilliriråd, byfoged og skriver 
i Grenå samt herredsfoged og skriv-
er i Nørre Herred 

Gjør vitterligt: 
At år 182o den 18. december blev Grenå by og Nør 
re Herreds ret sat og betjent af ovenmeldte dom-
mer og skriver og nærværende stokkemænd Jens Kil 
dahl, Thøger Jensen, Christian Eriksen og Søren 
Ask Svendsen - alle af Grenå 
For retten fremkom Chresten Sallingbo og Rasmus 
Molbo begge gårdmænd i Ålsø by under Hessel gods 
og fremlagde til endelig afhjelmning en af dem 
1 overenstemmelse med forordningeng af 8. juni 
1787 afholdt syns og taxationsforretning over en 
gård i Ålsrode by under Katholm gods som overle-
veres til ny fæster Niels Pedersen Møller. 
Bemeldte forretning blev modtaget og er sålydende 

År 182o den 15. december mødte 
vi undertegnede fra Nørre Herreds ret udmeldte 
2 ^^ gårdmænd Chresten Sallingbo og Rasmus Molbo 
af Ålsø, i Ålsrode by under Katholm gods for i 
overenstemmelse med forordn, af 8. juni 1787 at 
foretage et lovligt syn over den gård som Peder 
Rasmussen Farre har fratrådt og sammes overleve-



ring til ny fæster Niels Pedersen Møller, der ved 
forretningen var nærværende. På ejerens vegne var 
tilstede proprietær Jørgensen fra Katholm. 
Vi besigtigede da 

1) Gårdens bygninger. 
A) VÅNINGSHUSET beliggende i øster og vester be-
stående af lo fag bygget af ege undertømmer og 
forskelligt slags overtømmer, klinede vægge og 
stråtag og indrettet til stue, køkken, bryggers 
og forsynet med loft over 5 fag, 2 skorstene og 
en bageovn, de fornødne døre og vinduer. 
Derpå mangler sølv 
lo. traver langhalm 8 2 o 
Tækkemanden o 2 o 
1 brædt a"9 alen 1 o o 
1 rem over 3 fag 1 o o 
Stolpe 3% alen o 5 4 
Arbejdsløn til en tækkemand i 2 
dage og 1 tømmermand i 2 dage 1 2 o 
B) DET ØSTRE HUS består af 12 fag, hvoraf de 9 
fag er opbygget forrige sommer og bygget af ege 
undertømmer og fyr overtømmer , klinde vægge og 
stråtag og indrettet til stald, kohus, og vogn-
port. Derpå ingen mangler 
C) DET SØNDRE HUS består af 14 fag opbygget sidste 
sommer af ege under og fyr overtømmer, klinede 
vægge og stråtag og indrettet til korngulv og la 



de samt indkørsel med port for^ Derpå befandtes 
ingen mangler. 
D) DET VESTRE HUS besår af 4 fag og opbygget af 
ege under og forskelligt slags overtømmer, kline 
de vægge og stråtag og indrettet til Fårehus og 
korngulv. Derpå ingen mangler. 

Summa brøstfæld 12 Rbd. 5 mrk 4 
sk.. 

2) Besætning og inventarium 
Sølv 

1 sort hest 9 år 24 0 0 
1 sortblisset do 8 år 2o 0 0 
1 sort do do 8 år 14 0 0 
1 do do 4 år 16 0 0 
1 ditto hoppe 6 år 18 0 0 
1 ditto do 6 år 14 0 0 
1 do hest 1 år 8 0 0 
1 jernbeslagen vogn med alt behør 16 0 0 
1 trævogn med do 8 0 0 
1 do med do 7 0 0 
1 jernplov med behør til 4 heste 4 0 0 
1 træ bagplov med jern 1 0 0 
3 sæt træharver 1 3 0 
1 sorthjelmet ko 8 år 18 0 0 
1 blakhjelmet do 5 år 18 0 0 
1 blakbroget do 6 år 18 o 0 
9 får med lam 18 o 0 



1 hugstol 0 1 8 
1 tællestol 0 1 0 
1 skovøkse 0 5 o 
1 skovsav 0 2 0 
1 naver 0 1 0 
1 spigebor 0 0 lo 
1 hammer og 1 tang 0 1 8 
1 spade 0 0 8 
2 ærteleer 0 2 0 
1 hakkelseskiste med kniv 1 0 0 
Dg&:keetøj til 3 par heste 3 0 0 
1 slibesten med beslag 1 0 0 
1 jernhakke 0 2 0 
2 forke 0 2 0 
1 rive 0 0 6 
2 grebe 0 0 8 
3 kornsække 0 3 0 
1 sædeløb 0 0 4 
Leider,læsner,for- krog og bagreb 
til 2 vogne 4 0 0 
1 egebord på krydsfod 0 3 0 
1 hængeskab 0 4 0 

Besætning og inventarium 237 3 4 
3) Føde og sædekorn 

løvrigt skønner vi at det fornødne til næste ind-
avling står i gården. Den nedlagte rugsæd er 9 td 
Med den anførte besætning og inventarium er den 



tiltrædende fæster forsynet til gårdens og hoveri 
ets drift. 
Denne forretning har vi således afholdt som vi til 
næste tingdag med vor eed vil bekræfte. 
Ejeren og fæsteren erklærede dem fornøjet med for 
retningen 

Datum som meldt 
Rasmus Molbo Chresten Sallingbo 

Niels Pedersen Møller Secher og Jørgensen 

Fremlagt inden Nørre Herreds ret den 18. dec. 182o 
Aagaard 

Hvorefter synsmændene med deres eed på lovbefalet 
måde bekræftede at deres af dem fremlagte forret-
ning var afholdt efter deres samvittighed og bed-
ste skønnende 

Demitteret 
Aagaard 

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

Grenå den 2o. december 182o. 
Aagaard 

Gebyr: 5 mark 8 sk. sølv 



HOVERIFORENING AF 27. MARTS 1792 



FORTEGNELSE 
over det hoveriarbejde som gårdmand Niels Peder-
sen Møller i Ålsrode i følge hoveriforeningen af 
27. marts 1792 er pligtig årlig at forrette til 
Katholm hovedgård. 

pløje spand gang 
og dage dage 

harve 
dage 

1 Jordens pløjning a'dag skp 
land 15 o o 

2 Sædens lægning i jorden 2 
3 Harvning med 2 harver 9 
4 Gødnings udkørsel 12 
5 Høets høstning 12 24 
6 Kornets høstning 6 22 
7 Kornets tærskning og rensning 
a) Tærskning 72 
b) Rensning 2o 

8 Korn og fødevares transport 
a) Rejser med korn 16 
b) do med Fødevarer 2 

9 Sædekornets hentning 1 
10 Hø og halms udfløtning og henfø 

relse 1 1 
11 Rengøre samt jævne ager og eng 1 2 
12 Rør og blårtag og siv at skære 

og hjemføre 1 1 



13 Skovning til gård og gods o 11 14 
14 Stænger og gjærdsel at hug 

ge og hjemføre 3 3 
15 Hegns istandsættelse 1 9 
16 Vandstædernes rensning 2 2 
17 Tørvs hentning og henlægning 6 6 
18 Is til iskælderen 1 1 
19 Til hovedgårdens reparation lo 15 
20 Veje og broers reparation 1 1 
21 Klapjagt 2 
22 Får at vaske og klippe 1 
23 Til humleavlingen 1 
24 Flytning for gårdens ejer 

eller forpagter 4 
Tilsammen 24 87̂ : 211 

Katholm den 8. august 182o 
Secher og Jørgensen 

Forevist og befunden at være overenstemmende med 
de 

hoveriforeningen af 27 marts 1787. atteste-
res 

Grenå den 5. februar 1821 
Aagaard. 



PÅTEGNING PÅ FÆSTEBREVET 

1833 
I henhold til den af fæsteren inden retten den 2. 
januar afgivne erklæring afgår i gårdens ager og 
engs hartkorn 6 Td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb 
a) For græsningsrettighed i Ålsrode skov, der er 

blevet fæsteren betaget o td. 1 skp. 2 fdk 1 alb 
b) Dens andel af det hartkorn 

husmændenes jorder nu er 
bleven pålignede og som 
førhen var indlemmede i 
gårdenes hartkorn o td. 3 skp o fdk 1 14/11 

__alb^ 
lait o td. 4 skp. 2 fdk. 2 14/17 

Igen_5_td^_7_skB^_o_fdk^_2_alb^ 

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

Katholm den 11. december 1833 
Stenberg 

Fremlagt og passeret i Nørre Herreds ret den 23. 
april 1838 og i protokollen indlemmet. 

Aagaard 

Gebyr: Til retten o 5 o 
Justitsfonden o 1 o 

1 rigsbankdaler sølv 



NIELS PEDERSEN MØLLER 



NIELS PEDERSEN MØLLER 

1787 
Døbt i Ålsø kirke gårdmand Peder Rasmussen Møller 
og hustru Anne Nielsdatter af Høbjerg 11. novemb-
er efter i hjemmedåben at være kaldet 

NIELS 
båren ved dåben af Anna Mejerske ved Katholm 
Faddere: Søren Mikkelsen, Thomas Nielsen af Åls-

rode 
Karen Jensdatter ibid og 
Anna Jensdatter fra Katholm. 

Gift 1. gang 

Gift 2. gang 

Død 



til fri rådighed og skiftet sluttes med under-
skrifter. 

Stenberg 
Niels Møller 

Martinus Jensen 
Claus Præst 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
NIELS PEDERSEN MØLLER 

OG 
KAREN MATHIASDATTER 



Folketælling i Høbjerg 
1834 

11. familie - en gård 
Niels Pedersen 47 år gift gårdfæster 
Karen Mathiasdatter 29 år gift hans kone 
Mariane Nielsdatter 13 år 
Joheline Nielsdatter lo år ugifte deres børn 
Jacob Nielsen 8 år 
Mathias Nielsen 5 år 
Mette Marie Nielsdatter 3 år 



NIELS PEDERSEN MØLLERS 
2. KONE 

KAREN MATHIASDATTER 



KAREN MATHIASDATTER. 

18o4 
24. søndag efter trinitatis den 11. november hav-
de husmand Mathias Sørensen og hustru Else Chris-
toffersdatter af Ålsrode deres datter til Dåben 
i Ålsø kirke som var født den 4. november. Samme 
blev kaldet 

KAREN 
båren af pigen Karen Pedersdatter af Glatved. 
Daddere: Jens Tækker af Høbjerg 

Jens Frandsen og Søren Skræder af Ålsrode 
samt Rasmus Christensen af Ålsø. 

Gift med Niels Møller Pedersen 1. gang 

Gift 2. gang med Søren Tækker 

Død 8/9 1884 - Fattiglem - Søren Tækkers kone på 
Ålsø Fattiggård - 81 år gi. 



Folketælling i Høbjerg 
184 

Niels Pedersen Møller 52 år gift hyrde 
Karen Mathiasdatter 35 år gift hans kone 
Else Marie Nielsdatter 14 år 
Mathias Nielsen 11 år ugifte deres børn 
Mette Marie Nielsdatter 7 år 
John Nielsen 6 år 



Folketælling i Høbjerg 
1845 

Niels Pedersen Møller 57 år gift født i sognet 
husmand hyrde 

Karen Mathiassen 4o år gift^^født i sognet 
hans kone 

Mette M. Nielsdatter 13 år ugift født i sognet 
John Nielsen 11 år ugift født i sognet 
Jens Christian Nielsen 5 år ugift født i sognet 
Jacob Nielsen 2 år ugift født i sognet 

deres børn. 



NIELS PEDERSEN MØLLERS 1. KONE 
METTE MARIE PEDERSDATTER 



METTE MARIE PEDERSDATTER 

Født 

Gift med gårdfæster Niels Pedersen Møller i Ålsro 
de 

1828 
Død i Ålsrode 



BØRN AF NIELS PEDERSEN MØLLER 
OG 

METTE MARIE PEDERSDATTER 



JOHELINE NIELSEN MØLLER 



J O H E L I N E NIELSEN MØLLER 



JOHELINE NIELSEN MØLLER 



JOHELINE NIELSEN MØLLER 



JENS CHRISTIAN NIELSEN MØLLER 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER I ÅlSRODE 
NIELS PEDERSEN MØLLERS 

HUSTRU 
METTE MARIE PEDERSDATTER 



SKIFTE. 

År 1828 den 3o. september blev i overværelse af 
vitterlighedsvidner og vurderingsmænd sognefoged 
Martinus Jensen og gårdmand Claus Præst af Høbjerg 
foretaget registrering og vurdering i stervboet ef-
ter gårdmand Niels Møllers afdøde hustru Mette Ma 
rie Pedersdatter i Ålsrode til nærmere påfølgende 
skifte og deling imellem enkemanden og de med den 
afdøde sammenavlede børn, som blev angivet at væ-
re : 

1) 1 søn Peder 11 år 
2) 1 søn Jacob 3 år 
3) 1 søn Jens Christian 6 uger gi. 
4) 1 datter Mariane 7 år 
5) 1 datter Joheline 5 år 

Enkemanden var tilstede og som formynder for de u-
myndige, da ingen fødte var mødte gårdmand Hans 
Slot af Ålsrode i hvis overværelse forretningen er 
forrettet som følger. 

Rbd. Mrk Sk 
I stuen 

1 fyrbord på krydsfod 
3 træstole 
1 brunmalet fyrskrin 
1 bemalet fyrskrin 
1 do fyrkiste 

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



Derudi 

1 sort kjole 0 1 8 
1 grøn hvergarns do 2 0 0 
1 blå og grønstribet do 1 0 0 
1 blåstribet skørt 0 2 0 
1 gi. rødt skørt 0 2 0 
1 rødstribet forklæde 0 1 8 
1 blåternet do 0 1 0 
2 par strømper 0 1 0 
1 kurv med noget sytøj 0 3 0 
2 hvide halstørklæder 0 2 8 
1 blå kåbe 0 2 0 
1 kyse 0 1 0 
4 hvergarns særker 1 2 0 
1 opslaget sengested med 2 stk. sort-

stribet omhæng 0 3 0 
1 rødstribet olmerdugs dyne 3 0 0 
1 blå og hvid do 2 0 0 
1 hvid vadmels underdyne 1 4 0 
1 hovedpude med rødternet betræk 0 1 8 
1 olmerdugs hovedpude 0 2 0 
1 par hvergarns lagner 1 0 0 
1 bolsters underdyne 0 4 0 
2 små blårgarns lagner 0 4 0 

1 køkkenet 
1 standskab 0 1 8 



1 lident hængeskab af fyr 0 1 8 
1 jernpande 0 1 0 
1 fyrfad og 1 ildtang 0 2 0 
1 jerngryde 0 4 0 
2 stk. lerfade 0 1 8 
1 kobberkedel på 1/4 td. 4 0 0 
1 brøggerkar 0 4 0 
1 mindre do 0 2 0 
1 ballie 0 1 0 
1 spand med jerngjord om 0 1 0 
2 stripper 0 1 0 
1 kærne 0 2 0 
1 håndkværn 0 4 0 
1 øltragt 0 0 12 
1 bagetrug 0 1 0 
1 gi. tønde 0 3 0 
1 ølfierding 0 1 0 
2 stripper 0 2 0 

På loftet 

1 væv med tilbehør 3 0 0 
1 standtønde 0 0 8 
2 halmløbe 0 0 12 
1 gi. grynkube 0 0 4 
1 spinderok og haspe 0 2 0 
1 vugge 0 1 8 

Summa 62 0 8 



Mere vidste enkemanden ikke at påvise som boet til 
hørende, men han anmærkede, at der med gårdens var 
blevet ham overleveret 3 køer og 9 får, hvilket så 
ledes var husbondens ejendom og ved denne forret-
ning bliver at forbigå. 
På given anledning erklærede såvel enkemanden som 
formynderen at være tilfredse med den passerede 
vurdering. 
For at spare boet for den omkostning det ville med 
føre at afholde synsforretning over gården m-m. 
til efterretning under skiftet opfordrede skifte-
forvalteren vurderingsmændene til at foretage et 
skøn over gårdens bygninger og sammes tilhørende 
besætning og inventarium og til den ende blev mænd 
ene overleveret synsforretningen afholdt den 15. 
dec. 182o og det vedhæftede fæstebrev. 
Efter at mændene i overenstemmelse herom havde i-
værksat det forlangte skøn erklærede de at gårdens 
bygninger og sammes tilhørende besætning og inven-
tarium for øjeblikket måtte ansees at være i samme 
stand som nævnte synsforretning anmærker og at for 
bedring eller forringelse i den henseende således 
ikke få nogen indflydelse på dette boes status. 
Enkemanden erklærede intet at være bortskyldig med 
undtagelse af hvad hans kones begravelse havde kost 
et og som han forbeholdt sig nærmere at opgive samt 
hvad han skyldte til Katholm gods for kongelige 



skatter og herskabelige afgifter, hvilke han for 
tiden ikke nøjagtig kunne opgive. 
Boet blev dernæst udsat for at erfare herredsfoged 
ens kjendelse for restancer til herskabet og boets 
ejendele blev herefter extradieret enkemanden til 
fri rådighed under nærbørlig ansvar. 
Det passerede blev dernæst bekræftet ved underskrif 
ter. 

Stenberg 
Niels Møller 

Hans Christensen Slot 
Som vitterlighedsvidner 

Martinus Jensen 
Claus Præst. 



SKIFTEFORTSÆTTELSE. 



SKIFTE. 

År 1828 den 1. december blev i overværelse af vit-
terlighedsvidnerne sognefoged Martinus Jensen og 
gårdmand Claus Præst af Høbjerg af undertegnede 
skifteforvalter på Grenå rådhus foretaget til ende 
lig slutning skiftet efter Mette Marie Pedersdat-
ter af Ålsrode. 
Ved forretningen mødte enkemanden Niels Møller og 
ligeledes formynderen for børnene gårdmand Hans 
Slot af Ålsrode. 
Skifteforvalteren anmeldte godsejerens fordring så 
ledes: 

Sølv Sedler 
1) Skatter og jordebogsaf-

gifter til 1825 års ud-
gang 37 4/8 78 - 72 

2) Skatter og jordebogsaf-
gifter for 1826 17 - 2o 

3) do for 1828 21 82 
4) Kornrestancer der bereg 

nes i penge efter kapit 
eltaxten for 1827 års 
afgrøde 
a) Forstrækning for år 

1826 4 - 8 
b) do for 1828 - 2 - 72 

4 skp. byg - 2 td havre 



Sølv Sedler 

Landgilde 1828 6 - 32 
2 td. rug 6 - 32 
2 td byg 4 - 8 
2 td. 2 skp. havre 3_-_9_ 

24 - 72 7/8 117 - 78 

Hvilke summer skifteforvalteren påstod godsejeren 
udlagt med fortrinsret næst efter begravelsesom-
kostninger og skifteomkostninger og til den ende 
overleverede skifteforvalteren til dommeren herreds 
foged Aagaard skifteprotokollen til restancernes 
berigtigelse. 
Stedets dommer forelagde boets vedkommende gods-
ejerens fordring og da disse ikke fandt noget der-
imod at erindre og dommeren ej heller fandt noget 
imod sammes rigtighed blev eragtet: 
Katholms godsejer bliver for de i boet efter gård-
mand Niels Møllers afdøde hustru Mette Marie Peders 
datter af Ålsrode fordrede 24 - 72 7/8 sølv og 117 
- 78 sedler og tegn godsejeren udlagt i boet næst 
efter begravelses og skifteomkostninger. 
Kjendelsen oplæst og dommeren aftrådte 

Aagaard. 
Skifteforvalteren blev protokollen overleveret og 
opgjorde boet således. 



Sedler og Tegn 
Indtægt: 62 o 8 

Udgifter 
1) Bekostning ved begravelsen 

angav enkemanden til 8 o o 
2) Dette skiftes bekostning: 

a) Skifte og skriversalær 1 o o 
b) 1/3 til revissionskonto 

ret o o 32 
c) 2o% deraf til kongens 

kasse o o 6 2/5 
d) 2o% til justitsfonden 

af skiftets sallær o o 19 1/4 
e) Herredsfogedens kjend 

else o o 64 4/5 
f) Vitterligheds og vurde-

ringsmændene 1 o o 

3 o 26 2/5 
Eller efter kurs 212% 3 o 46 
Udgift ialt ___lI_o_46_ 
Igen i boet 5o o 58 
hvilke tilfaldet husbonden ifølge ovenstående kjen 
delse. 
Da enkemanden forbandt sig til såvidt muligt at af 
gøre husbondens fordring blev boet extradieret ham 



BØRN AF NIELS PEDERSEN MØLLER 
OG 

KAREN MATHIASSEN 



JOHELINE NIELSEN MØLLER 



METTE MARIE NIELSDATTER 



JOHELINE NIELSEN MØLLER 

1862 
Copuleret 15. februar i Ålsø kirke John Nielsen 
28 år og tjenestekarl i Ålsrode pigen Else Mari 
e Jacobsdatter 27 år tjenestepige i Ålsrode -
datter af indsidder Jacob Rusk og hustru Anne Kir 
Stine Jensdatter i Ålsrode. - født 13/6 1834 -

19o8 
John Nielsen Møller død i Ålsrode 23/4 19o8 og be 
gravet 29/4 19o8 søn af indsidder Niels Pedersen 
Møller og hustru Karen Mathiasdatter i Ålsrode. 
enkemand efter Else Marie Jacobsdatter i Ålsrode 
74 år gi. 



Folketælling i Ålsrode 
I880 

et hus 
John Nielsen 45 år gift født i sognet 
Else Marie Nielsen f. Jacobsen 44 år gift født 

i sognet hans kone 
Sara Marie Nielsen 12 år ugift født i sognet 
Karoline Christine Nielsen 9 år født i sognet 
Niels Peter Nielsen 4 år ugift født i sognet 

deres børn. 



JENS CHRISTIAN NIELSEN MØLLER 

Født i Ålsrode 23/2 184o 

192o 
JensChristian Nielsen død 4/8 192o og begravet 
11/8 - husejer i Ålsrode - søn af indsidder Niels 
Pedersen Møller og hustru Karen Mathiasdatter i 
Ålsrode født 23/2 184o gift 1. gang med Bodil 
Jørgensen død 4/12 1885 - 2. gang med Maren Chris 
tensen 



JACOB NIELSEN MØLLER 

1843 
FødtbiuÅÆsrode 1^/7 1911 o^ begrav 

1911 
Jacob Nielsen død i Høbjerg 13/7 1911 ogbegravet 
17/7 1911 indsidder i Høbjerg søn af indsidder 
Niels Pedersen Møller og hustru Karen Mathiassen 
i Ålsrode født i Ålsrode 27/6 1843 gift med 
Christines Frederikke Lieben 68 år gi. 

1913 

Christine Frederikke Lieben død i Høbjerg 12/11 
og begr. 17/11 enke efter indsidder Jacob Niels-
en i Høbjerg født på " Løvegård " i Solbjerg sogn 



27/4 1839 datter af husjomfru på " Løvegård " 
Frederikke Lieben og husmand i Solbjerg Chresten 
Hansen gift med indsidder Jacob Nielsen i Høbjerg 
død 13/7 1911. 



KAREN MATHIASDATTERS 2. MAND 
SØREN SØRENSEN TÆKKER 



SØREN SØRENSEN TÆKKER 

1821 
Født i Ålsrode 6/8 og hjemmedøbt 7/8 og døbt i kir 
ken 14. søndag efter trinitatis den 23/9. 
Fader: Gårdmand Søren Jensen Tækker -( Matr. nr. 5 
Moder: Birthe Marie Jensdatter af Ålsrode 
Faddere: indsidder Chresten Tækker i Høbjerg 

tjenestekarl Jensrr Tækker ibid 
gårdmand Anders Tækker ibid 
gårdmand Anders Iversen ibid 
pigen Inger Jensdatter som bar barnet. 

Gift med enken Karen Martiassen 



Folketælling i Ålsrode 
I860 

Søren Tækker 38 år gift født i sognet indsid-
der arbejdsmand 

Karen Mathiassen 55 år gift født i sognet hans 
kone 

Mette Marie Nielsen 28 år ugift født i sognet 
hendes datter 

Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

et hus 
Karen Mathiassen 76 år gift født i sognet 
Husfaderen i fast tjeneste i Lyngby sogn 

1884. 
Karen Mathiasdatter død 8/9 1884 fattiglem Søren 
Tækkers kone på Ålsø fattiggård 81 år gi. 



BØRN AF SØREN SØRENSEN TÆKKER 
OG 

KAREN MATHIASSEN. 



INGEN FÆLLESBØRN 



CHRISTOFFER MORTENSEN 
21/1 184o 



FÆSTEBREV - 1839 

Jacob Hornemann Bindesbøll -
kongrlig Majestæts justitsråd og 
inspektør over det for den konge 
lige kasses regning overtagne 
godser i Jylland 

Gjør vitterligt at have stædt og fæst ligesom 
jeg herved stæder og fæster ifølge det kongelige 
rentekammers resolution af 12. januar 184o til 
Christoffer Mortensen af Homå den gård i Ålsrode 
by under Katholm gods, som Niels Pedersen Møller 
sidst havde i fæste, men nu har frasagt sig 
Denne gård med sammes tilliggende der nu står for 
contribunalt hartkorn ager og eng 5 Td. 6 skp, 1 
fdk. ^ alb må bemeldte Christoffer Mortensen i 
fæste beholde sin livstid på følgende vilkår: 

1 
At han fra 1. juli forrige år til rette forfalds 
tider udreder og betaler alle af gården og dens 
hartkorn gående kongelige skatter, påbud og onera 
hver især af hvad navn nævnes kan, som enten nu 
er eller i fremtiden måtte blive påbudne og deri 
blandt landskatten med dens fulde beløb uden at 
erholde den ved forordn, af 15, april 1818 be-
stemte godtgørelse så og brandkontingentet af den 
sum hvortil gårdens bygninger nu er eller heref-
ter måtte vorde indlemmede for under landforsik-



ringen - så udereder han og alle personelle skat-
ter, byrder og pålæg af sig selv, familie og folk 
alt uden nogen slags godtgørelse. 

2 
At han til hvert års Mortensdag og første gang 
til Mortensdag 1838 svarer årlig landgilde 1 Rbd. 
3 mark sølv 1 td. rug, 1 td. byg, 1 td. 1 skp. 
havre 1 gås og 2 snese æg, alt forsvarligt og kor 
net med det ved forordn, af lo. jan. 1698 & 9 be 
stemte opmål. 

3 
At han forretter hoveri til katholm hovedgård ef 
ter den derom oprettede og approberede hoverifor-
ening af 28. august 1834. 

4 
At han holder gårdens bygninger, besætning og in-
ventarium samt føde og sædekorn stedse vedlige i 
forsvarlig stand hvortil hører væggenes udspæk-
ning og hvitning og tilsvarer samme i alle måder 
i overenstemmelse med den dette fæstebrev vedhæf-
tede syns og overleveringsforretning, 
løvrigt har fæsteren at rette sig efter hans kong 
elige Majestæts love og anordninger altså gøde . 
dyrke og drive sin fæstejord som det sig bør, ikke 
bortleje eller halvså samme eller på anden måde 
fravende noget af dens tilliggende, lægge flid på 
havedyrkning, hegn og plantning som befalet er, 
samt mod herskabet eller de som på sammes vegne 



har at befale at udvise hørrighed og lydighed -
alt under dette fæstes fortabelse og anden lovlig 
tiltale. 
For indfæstning er fæsteren fritaget, hvorimod 
han udreder alle med fæstebrevets udstedelse og 
tinglæsning samt synsforretningen lovlig medgåen 
de omkostninger. 
I overenstemmelse med forordn, af 25. juni I 8 I 0 
& 13 bemærkes at denne gårds oprindelige hartkorn 
6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb er ligesom de an-
dre gårde i Ålsrode ved det kongelige rentekammers 
resolution af 6. juli, 28. sept. 1833 og 7. sept 
1836 formindsket til føromtalte 5 td. 6skp, 1 fdk 
% alb. og det derifølge afgåede hartkorn pålagt 
dels et boelssted som nu haves i fæste af Rasmus 
Jensen og nogle husmandsjorder i byen og dels den 
gården betagne græsningsret i Ålsrode skov. 

Datum til bekræftelse under min 
hånd og segl 

Katholm den lo. december 1839 
Bindesbøll 

Læst i Nørre Herreds ret torsdagen den 7. januar 
184o og protokolleret 

Ågård 



DEN VEDHÆFTEDE SYNSFORRETNING 



SYNSFORRETNING 

Jacob Aagaard, virkelig justits 
råd, byfoged og byskriver i Gre 
nå, samt herredsfoged og skriv-
er i Nørre Herred 

Gjør vitterligt: 
At år 1839 mandagen den 18. november blev Grenå 
bys og Nørre Herreds ret sat til befalet tid og be 
tjent af den ordinære dommer og skriver med stokke 
mændene Juul, L Quist, N. Andersen og Jens Thøger 
af Grenå. 
Til afhjelmning fremlagde sognefoged og gårdmand 
Peder Hansen af Ålsø og gårdmand Christian Jensen 
af Fuglsang under Hessel gods en af dem overenstem 
mende med forordn^ af 8. juni 1787 og efter rettens 
udmeldelse af 4. dennes afholdt syns og taxations-
forretning over en gård i Ålsrode by af hartkorn 
5 td. 6 skp. 1 fdk. ^ alb. som tiltrædes af ny fæ-
ster Christoffer Mortensen. 
Den fremlagte syns og taxationsforretning antages 
til indlemmelse sålydende: 
År 1839 den 13. november indfandt undertegnede i-
følge rettens udmeldelse af 4. dennes i en gård i 
Ålsrode by under Katholm gods af hartkorn 5 td. 6 
skp. 1 fdk. ^ alb for i overenstemmelse med forord 
ningen af 8. juni 1787 at afholde en lovlig syns 
og taxationsforretning over bemeldte gårds bygning 



er med sammes tilhørende besætning og inventari-
um alt til overlevering tilny fæster Christoffer 
Mortensen. I overværelse af forvalter Hansen og 
den nye fæster foretoges således: 

A) Besigtigede vi Gårdens bygninger 
1) STUEHUSET som er den nordre længe består af 9 
fag, 8 alen dyb og bygget af ege under og blandet 
overtømmer med klinede vægge og stråtag og indret 
tet fra vestre ende 1 fag til mælkkammer, 2 fag 
til dagligstue, 2 fag til forstue , køkken med 
skorsten samt storstue, 3 fag til bryggers med 
skorsten og bageovn, 1 fag til tørvehus. Over 5 
fag fyrrefieleloft såvelsom forøvrigt på bygningen 
anbragt 3 fag vinduer og 7 døre med fornødent be 
slag. 
Denne bygning er i beboelig stand, men dog bliver 
at udsætte følgende mangler: 
1% tyvt fiel til loft 6 Rbd 
2oo stk. 3 tommers søm o 3 8 
arbejdsløn 1 o o 
2) Den østre Længe består af 12 fag, 7 alen dyb 
bygget af samme materialer som stuehuset med kli 
nede vægge og stråtag og indrettet fra nordre 
ende 1 fag til vognport, 2 fag til fårehus, 3 fag 
til kostald, 2 fag til hestestald med krybber og 
båse til 5 heste, 1 fag til hakkelseslo og 3 fag 
til korngulv. På bygningen er anbragt 4 døre og 1 
kvist alle med fornødne beslag. 



Samme bygning er gammel men godt vedligeholdt 
uden mangler. 
3) Den søndre længe eller laden består af 14 fag 
bygget af samme slags materialer som foranførte 
med klinede vægge og stråtag og indrettet fra øs 
tre ende: 2 fag til korngulv, 2 fag til tærskelo 
2 fag til korngulv, 2 fag til udkørselsport, 2 
fag til.korngulv, 2 fag til tærskelo og 2 fag til 
korngulv. F&r indkørselsesporten er port af fyrre 
fiel, såvel som forøvrigt på bygningen anbragt 2 
døre og 2 lemmer alle med fornødne beslag. 
Denne bygning er i god stand uden nogen mangler. 

Summa brøstfæld 7 rbd. 3 mark 8 sk. 

Med hensyn til disse manglers afhjelpning da er-
klærer den nye fæster at have forenet sig med 
gosaejeren således at han selv afhjelper disse 
og desårsag selvfølgelig ved fratrædelse afleve-
rer gården uden mangler 

B) Besigtigede og taxerede vi gård-
ens besætning og inventarium og befandt 
samme således: 

1 sortblisset hest lo år 2o Rbd. 
1 hvid hest 12 år 14 
1 sort hoppe 14 år 12 
1 rødblisset hest 16 år 6 
1 jernbeslagen vogn med tilbehør 16 



1 trævogn med fiele " 6 
1 jernharve o 4 o 
1 hjulplov med tilbehør 3 2 o 
1 svingplov 2 9 o 
Seletøj til 4 heste 2 

Summa besætning og inventar_8^^ 3 g 

Foranstående besætning og inventarium skønnes til 
strækkelig og forsvarlig til gårdens drift som 
hoveriets bestridelse. 

C) 
Nar der tages hensyn til det nødvendige folkehold 
og til den udsæd gårdens jorder efter areal og 
bonitet udfordrer vil for et år behøves til føde 
korn 14 td. rug, 5 td. byg og 5 td. boghvede, 
samt til sædekorn 13 td. rug, 3 td. byg 4 td. hav 
re og 6 td. boghvede, hvilket korn efter fæster 
ens erklæring forefandtes i strået af det i høst 
indavlede. 
Således har vi afholdt denne forretning efter bed 
ste skønnende og overbevisning, hvilket vi under 
retten næste tingdag med eed vil bekræfte. 

Datum ut suprs 
Peder Hansen Christian Jensen 

Imod denne forretning og dens afhjelmning haves 
intet at erindre 

Hansen Christoffer Mortensen 



Fremlagt og afhjelmet i renten den IR. november 
1839 

Aagaard; ; s 
Syns og taxationsmændene blev foreholdt den af-
holdte forretning og de bekræftede samme med lov 
ens eed. * ̂  

Demitteret 
Retten hævet 

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

Grenå den 19. november 1839 
Aagård. 



Fortegnelse 
over det hoveri som gårdmand Christoffer Morten-
sen i Ålsrode ifølge hoveriforeningen af 28. au-
gust 1834 er pligtig årligt at forrette til Kat-
holm hovedgård nemlig 

Plov og Spand Gang 
harveda^ dage dage 
ge 

1 Jordens pløjning 13 
2 Sædens lægning eller ud-

såning 1 
3 Harvning til sæd 3 
4 Gødningen at udkøre 5 5 

Tang at opkøre fra strand 
en % ^ 

5 Høets høstning 5 12 
6 Kornets høstning 5 15% 
7 Kornets udtærskning og 

Rensning 
A) For tærskning betales 3 
Rbd. sølv eller leveres % 
td. rug og % td. byg og ud 
tærskes 2 td. vinterfødekorn 
B) Rensning lo 

8 Korn og fødevares transport 8 
9 Ager og enges rensning for 

sten og muldskud 1 1 



10 Skovning o 4 5 
11 Hegns vedligeholdelse 1 
12 Til hovedgårdens reparation 5 2 
13 Veje og broers vedligeholdelse 1 1 
14 Klapjagt 2 
15 Flytning for gårdens sælger, 

ejer eller forvalter 2 

Summa 18 

Nærmere forklaring sees af original hoverifore 
ning hos gårdmand Anders Iversen i Ålsrode 

Katholm den. lo. december 1839 



Christoffer Mortensen sat ikke 
længe med sit fæste idet han allerede i januar 
184o frasiger sig dette 



Ifølge overenskomst med min husbond hr. premier-
leutnant , ridder v. Dinesen til Katholm renon-
cerer undertegnede fra dags dato på den mig ef-
ter fæstebrev tilkommende fæsteret til gården 
nr. 2 i Ålsrode med tilliggende og forbinder mig 
i morgen at aflevere gården med dets befinden-
des 3 heste, 2 vogne, 2 plove, 2 harver samt alt 
hvad ellers kan ansees som henhørende til besæt-
ning og inventarium til godsejeren eller den op-
synsmand, som antages til at betjene gården, dog 
forbeholder jeg mig ifølge godsejerens person-
lige tilsagn en bolig for mig og familie i gård-
en til 1. marts dette år på hvilken dag jeg da 
bortflytter, æigesom jeg indtil bemeldte 1. marts 
erholder føde til mine køer og får og stald. 

pt i Katholm den 21. januar 184o 
Christoffer Mortensen 

Til vitterlighed: 
Hansen 



Efter at have forladt sin fæstegård i Ålsrode 
flytter familien til Balle hvor han får et hus 
og ernærer sig som daglejer 

Folketælling i Balle 
1845. 

Christoffer Mortensen 54 år gift født i Lyngby 
sogn daglejer. 

Marie Catrine Jensdatter 42 år gift født i 
Vejlby sogn hans kone 

Ane Christoffersdatter 9 år ugift født i Homå 
sogn 

Thomas Christoffersen 8 år ugift født i Homå 
sogn 

Jens Christoffersen 5 år ugift født i Homå sogn 
Michel Christoffersen 2 år ugift født i Homå 

sogn deres børn 
Maren Christensdatter 67 år enke født i sognet 

lever af håndarbejde 



CHRISTOPHER MORTENSEN 



CHRISTOPHER MORTENSEN 

1789 
3. advent d. 13. dec Morten Thomesen og Kirsten 
Sørensdatters barn af Lyngby kaldet 

CHRISTOPHER 
båren af Mette Hansdatter af Lyngby 
Test: Peder Laursen og Thomas Buch af Lyngby 

Niels Immerlef og Søren Sørensen af Alle-
lev 

182o 
Trolovet d. 6/7 og viet d. 5. August 
Christopher Mortensen - 3o a^31 år gi. Tjeneste-
karl i Revn og 
Ane Jensdatter 21 a^ 22 år gi. Tjenestepige i 
Revn 

Forlovere: Jens Tækker 
Peder Mortensen - selvejergård-
mand i Revn 

1834 
Trolovet d. 11. Maj og Viet d. 28. Juni i Homå 
kirke 
Enkemand Christopher Mortensen af Homå 44 år og 
pigen Marie Catrine Jensdatter af Homå - 31 år. 

Forlovere: Gårdmand Mikkel Konge i Homå 
Smeden Thomas Mortensen i Homå 



CHRISTOPHER MORTENSENS 
1. KONE 

ANE JENSDATTER 



ANE JENSDATTER. 

I 8 0 0 

Den 2o. juni er gårdmand Jens Nielsen Tækker og 
hustru Mette Andersdatter i Revn deres datter 
født, som ved hjemmedåben d. 23. næstefter blev 
kaldet 

ANE 
og blev til dåbs confirmation i Weilby kirke d. 
27. juli fremstillet af gårdmand Mads Jensen Skyt 
tes hustru i Revn navnl. Maren Pedersdatter 
Faddere: Ole Friis, Søren Madsen, Anders Pedersen 

og Anders Nørgård af Revn 

182o 
Viet 5. august til tjenestekarl Christoffer Morten 
sen 

1834 
Ane Jensdatter - død d. 1 . marts og begrav, d. 7 
marts 
Husmand Christopher Mortensens kone i Homå Hede 
34 år -



BØRN AF CHRISTOPHER MORTENSEN 
OG 

ANE JENSDATTER. 



MORTEN CHRISTOPHERSEN 

182o 
Født og døbt d. 9. okt. 182o 
Fremstillet i Vejlby kirke d. 19. november 
søn af Christopher Mortensen og hustru Ane Jens-
datter. Bønderfolk og indsidder i Revn. 
Faddere: Jenne Hansdatter, 

Husmand og smed Thomas Mortensens hustru 
i Allelev 
Peder Sørensen Skræder - gårdmand i Dram-
melstrup 
Jens Sørensen Dannemand - gårdmand i Alle 
lev og 
Niels Sørensen - Tjenestekarl i Revn -
alle bønderfolk -

Moderen intr. lo. nov. 182o 

1835 
Konfirmeret i Homå kirke 26/4 
Morten Christoffer Mortensen i Homå Hede 
Søn af husmand Christoffer Mortensen og hustru 
Ane Jensdatter i Homå Hede. De forne inderste i 
Revn, hvor er født 14 % år 
Temmelig god kundskab og god opførsel. 



DORTHE KIRSTINE CHRISTOPHERS 
DATTER 

Født d. 25 / I 0 og hjemmedøbt dagen efter. Fremstil 
let 3o/ll i Lyngby kirke 1823 
datter af indsidder Christopher Mortensen og hu-
stru Anne Jensdatter i Fladstrup 
Faddere: Tjenestepige Kirsten Jensdatter i revn 

Gårdmand Jens Dannemand af Allelev 
Gårdmand Peder Skrider i Drammelstrup 
Smeden Thomas Mortensen i Allelev. 

Moderen intr. 3o711 

1836 
Konfirmeret i Vejlby kirke 22/4 
Dorthe Kirstine Christoffersdatter 
Datter af Husmand Christoffer Mortensen og hus-
tru Ane Jensdatter i Homå Hede - tilforn i Flad-
strup, hvor datter er født - 14 % år - født 25. 
okt. 1823 
Temmelig gode kundskaber og gode sæder. 



JENS PEDER CHRISTOPHERSEN 

1826 
Født d. 2o og døbt d. 21. januar og fremstillet 
d. 19. marts i Lyngby kirke. 
Søn af smeden i Alielev Christopher Mortensen og 
hustru Ane Jensdatter i Allelev. 
Faddere: Marie Catrine Jensdatter i Tolstrup 

Gårdmand Søren Jacobsen 
Jacob Mathiesen og Søren Møller af Alle 
lev 

1841 
Konfirmeret 1841 i Hoed kirke 
Jens Peter Christoffersen af Ålsrode 
Søn af smeden Christoffer Mortensen og Ane Jens 
datter i Allelev - 14 1/3 år født 2o/l 1826 
Temmelig god kundskab og velanstændig forhold 



BODIL CHRISTOPHRSDATTER 

1827 
Født d. 21. februar og døbt d. 22. febr. og frem 
stillet d. 27. april i Lyngby kirke 
datter af smeden Christopher Mortensen og hustru 
Ane Jensdatter i Allelev. 
Fadderel Gårdmand Christen Kolinds kone i Flad-

strup 
Thomas Smed i Fladstrup 
Søren Jacobsen og Søren Sjørup i Allelev 

1842 
Konfirmeret i Vejlby kirke 3/4 
Bodil Christoffersdatter 
Datter af smed Christoffer Mortensen og hustru 
Ane Jensdatter i Allelev - nu indsidder i Homå 
Hede 
14 % år gi. født 21/2 1828 
Temmelig god kundskab og godt-forhold. 



KAREN MARIE CHRISTOFFERSDATTER 

183 
Født d. 3o. marts og hjemmedøbt d. 31. marts 
Død uden at komme i kirken 
Datter af smeden Christoffer Mortensen og hustru 
Ane Jensdatter af Alielev. 
Død d. 5/4 og begravet d. 9/4 6 dage gi. 



SØREN CHRISTOFFBRREN 

1831 
Født d. 27. nov. og Døbt d. 3o. nov. 
Død uden at komme i kirken.d. 6. dec. begr. lo/12 
Smedens søn i Allelev. 



Folketælling i Ålsrode 
I1834 

Christoffer Mortensen 45 år gift husfæster 
Ane Jensdatter 35 år gift hans kone 
Morten Christoffersen 14 år 
Dorthe Kirstine Christoffersdatter 11 år 
Jens Peder Christoffersen 8 år 
Bodil Christoffersdatter 6 år ugifte deres børn 
Kirsten Jensdatter 35 år ugift tjenestepige 
Ane Mikkelsdatter 4o år enke indsidder 
Jens Hansen 3 år ugift hendes søn 

1834 
Ane Jensdatter 
Død d. 11. marts og begravet d. 7. marts 
husmand Christoffer Mortensens kone i Homå hede 
34 år gi. 



CHRISTOPHER MORTENSENS 
2. KONE 

MARIE CATRINE JENSDATTER 



MARIE CATRINE JENSDATTER 

Født i Vejlby sogn 

1834 
Trolovet d. 11. maj 
Viet d. 28. juni i Homå kirke 
enkemand Christoffer Mortensen af Homå - 44 år 
og pigen Marie Catrine Jensdatter, Homå - 31 år 

Forpovere: Gårdmand Mikkel Kong i Homå 
Smeden Thomas Mortensen 



BØRN AF CHRISTOPHER MORTENSEN 
OG 

MARIE CATRINE JENSDATTER 



ANE CHRISTOFFERSDATTER, 

født d. 4. februar og døbt d. 15. maj i Homå kir-
ke 1835 
Datter af husfæster Christoffer Mortensen og hustru 
Marie Catrine Jensdatter i Homå 
Faddere: Gårdmand Jens Terkildsens kone Ane Catri-

ne Rasmusdatter i Allelev 
Thomas Mortensen Smed i Fladstrup 
Gårdmændene M. Konge og C. Voldbye i Homå 
Hede 



THOMAS CHRISTOFFERSEN 

1837 
Født d. 7. august og døbt i Homå kirke d. 24. sept 
søn af husfæster Christoffer Mortensen og hustru 
Marie Catrine Jensdatter i Homå hede 
Faddere: Fru Marian v. Rosenørn i Homå Hede 

Thomas Smed og indsidder Jens Ingvorsen 
begge af Fladstrup 
Chresten Bødker - fæstegårdmand i Ålsrode 



THOMAS CHRISTOFFERSEN 

184 
Født d. 12. april og døbt i Homå kirke d. 21. ju-
ni 
søn af indsidder Christofer Mortensen og hustru 
Marie Catrine Jensdatter på Homå Hede 
Faddere: Gårdmand og smed David Pallesens hustru 

Mette Jacobsdatter af Homå Hede 
Gårdmand Thomas Mortensen af Fladstrup 
Gårdfæster Michel Rasmussen Konge af 
Homå Hede og 
Indsidder Hans Larsen ibid. 



Familien rejser nu til Ålsrode og får en gård i 
fæste. 

Folketælling i Ålsrode 
184o 

Christoffer Mortensen 51 år gift gårdfæster 
Marie Catrine Jensdatter 35 år gift hans kone 
Jens Peter Christoffersen 14 år 
Bodil Christoffersdatter 12 år 
Anne Christoffersdatter 5 år 
Thomas Christoffersen 3 år ugifte deres børn 



THOMAS C H R I S T O F F E R S E N 

1843 
Født d. 4. maj. Døbt i Homå kirke d. 23. juli 
søn af indsidder Christoffer Mortensen og hustru 
Marie Catrine Jensdatter på Homå Hede 
Faddere: Tjenestepige Dorthe Kirstine Christoffers 

datter af Ålsrode. 
Gårdfæster Chresten Andersen Bødker ibid 
Smed Thomas Mortensen af Fladstrup 
husmand Rasmus Nielsen Clausen på Homå 
Hede. 



Familien der kun kortvarrigt var gårdfæstere i 
Ålsrode flytter tilbage til Homå og herfra flyt 
ter familien til Balle i 1843 

Afgangsliste i Homå kirkebog 
1843 

1. nov. 1843 
Christoffer Mortensen 54 år indsidder på Homå 

Hede 
Marie Catrine Jensdatter 37 år hans hustru 
Ane Christoffersdatter 8 år 
Thomas Christoffersen 6 år 
Jens Christoffersen 3 år 
Michel Christoffersen % år deres børn 
Bodil Christoffersdatter 16 år 

Ved folketællingen i Balle 1845 er Christoffer 
Mortensen daglejer. 



Folketælling i Ålsrode 
I1845 

Et hus nr. 2o. 

Christoffer Mortensen 54 år gift dajlejer f.i 
Lyngby sogn 

Marie Catrine Jensdatter 42 år gift hans kone 
Født i Vejlby sogn 

Ane Christoffersdatter 9 år ugift 
Thomas Christoffersen 8 år do 
Jens Christoffersen 5 år do 
Michel Christoffersen 2 år do ugifte fødte 

i Homå sogn 



CHRESTEN JENSEN WOLDBY 



CHRESTEN JENSEN WOLDBY 

Chresten Jensen Woldby kommer til Ålsrode fra 
Homå. Her havde han været selvejergårdmand på 
Homå Hede af gården " Damgård " efter auktions-
skøde af 23/12 1837. Før den tid havde han været 
bestyrer på gården. 

Folketælling i Homå 
1834 

Chresten Jensen Woldby 48 år gift gårdmand 
Mariane Sørensdatter 45 år gift hans kone 
Maren Christensdatter 16 år 
Jens Peter Christensen 13 år ugifte deres børn 
Anders Christensen lo år 
Peder Christensen 7 år 
Rasmus Mikkelsen Friis 63 år ugift tjeneste-

karl 
Ingeborg Jensdatter 55 år enke indsidder 
Ane Nielsdatter 24 år ugift 
Hans Nielsen 15 år 
Nielsine Nielsdatter 11 år ugifte tjenestefolk 

og hendes børn - nyder al 
misse - dog kun de 2 sidst 
nævnte. 

Ingeborg Jensdatter var gift med Niels Gregersen 
og ejer af " Damgård " til 183o da han døde og 
gården blev overtaget af kammerråd Lang på Hes-
sel 



Ved skøde af 8/4 184o overtages " Damgård af Pe-
der Larsen og i skødet hedder det -
Jeg underskrevne Chresten Jensen Woldby - nu fæst 
er af en gård i Ålsrode tilstår og erkender her-
ved at have solgt - - -
og i tilgangslisten i Ålsø kirkebog står: 
Chresten Jensen Woldby 54 år gårdfæster i Åls-

rode 
Mariane Sørensdatter 51 år hans kone 
Maren Christensdatter 21 år 
Jens Peter Christensen 19 år 
Anders Christensen 15 år 
Peder Christensen 12 år 
Karen Christensdatter 6 år 
Kirsten Margrethe Christensdatter 2 3/4 år gi. 

I Ålsrode rykker Chresten Jensen Woldby ind i 
fæstegården nr. 2 i Ålsrode til 1. marts 184o 
da Christoffer Mortensen den dag fraflytter gård 
en. Der skal dog gå 4 år før han får fæstebrev 
på gården og der bliver holdt synsforretning 



SYNSFORRETNING 
d. 9/4 1844 

År 1844 den 9. april indfandt sig ifølge Nørre 
Herreds rets udmeldelse af 5. febr^^r undertegne 
de synsmænd i en gård i Ålsrode by for over en-
stemmende med forordn. 8. juni 1787 og 9. marts 
1838 at foretage lovlig synsforretning over den 
ne gårds bygninger den samme herskabet tilhører 
og besætning og inventarium m.m. til overleve-
ring til ny fæster Christen Jensen Woldby. 
Den tiltrædende fæster var tilstede og på Katholm 
ejers vegne var mødt forvalter Hansen 

Vi synede og forefandt 
A) Bygningerne 

1 Stuelængen, beliggende i nord bestående af lo 
fag og bygget af ege under og fyr overtømmer, 
med undtagen nogle enkelte blandingslægter, kli 
nede vægge og stråtag, der er indrettet fra ves 
tre ende således, 3 fag til stue med leergulv og 
bræddeloft, 1 fag til køkken med skorsten ogbage 
ovn, 2 fag til bryggers og 1 fag til tørvehus, 1 
fag til forstue og spisekammer, ligeledes forsy-
net med bræddeloft, 2 fag til stue også med bræd 
deloft. Denne længe som er forsynet med beslag 
ne vinduer og døre befindes i meget god stand 
uden mangler. 



2) Længen i Øster der består af 19 fag bygget af 
ege under med undtagelse af gavlen,.der består af 
forskelligt overtømmer, klinede vægge og stråtag 
er indrettet fra nordre ende: " fag til stald,-
1 fag til hakkelseshus, 3 fag til kostald, 2 til 
huggehus og svinehus, 2 fag til fårehus og 5 fag 
indrettet til inderstebolig med skorsten, Længen 
som er forsynet med behøvende lemmer, døre og vin 
duer er i god stand uden mangler 
3) Den søndre længe' bestående af 14 fag bygget af 
ege under og fyr overtømmer med undtagelse af læg 
terne i gavlen der er blandings tømmer, klinede 
vægge og stråtag og indrettet fra østre ende: 
2 fag til korngulv, 2 fag til lo, 2 fag til korn 
gulv, 2 fag til udkørselsport, 2 fag til korn-
gulv, 2 fag til tærskelo og 2 fag til korngulv. 
Denne længe der ligeledes er forsynet med behø-
rende lemmer og døre befandtes i god stand og ud 
en mangler 
Det bemærkes at ved stuelængens nordligste ende 
befindes en god stenset brønd med bolværk, lige-
som og haven på de 3 sider er indhegnet med sten 
dige og på den 4. med jordvold^ endnu et stendige 
i vestre side af gården afskilder samme fra na-
boens men disse stendiger trænger til reparation 
og kan ikke siges at være et anordningsmæssigt 
hegn. 



B) Besætning og inventarium. 

1 sortbrun hoppe 4 år 4o Rbd 
1 blankbrun do 3 år 3o 
1 sortblisset hest 14 år 12 
1 rødblisset hoppe - alder ikke sikker 8 
1 rød hest - alder ikke sikker 5 
1 jernbeslagen rejsevogn med tilbehør 2o 
1 arbejdsvogn med tilbehør 8 
1 jernbeslagen svingplov 6 
1 do do 5 
1 jernharve 4 
1 do 4 
Høstleider og reb til 2 vogne 2 
Seletøj til 4 heste 4__ 

Summa besætning og inventarium 143 Rbd 
Foranstående besætning og inventarium skjønnes at 
være tilstrækkelig til gårdens drift og hoveri-
ets bestridelse. 

C) Sæde og fødekorn 
Fæsteren anmeldte at have nedlagt i jorden for-
nigte efterår 15. td. rug, hvilket vi skønner er 
rigtigt, til vårsæden behøves 2 td. byg, 5 td. 
havre 3 td. land besået med 1. td. boghvede og 
til fødekornet behøves fornemmeligen at ville med 
gå 9 skp. rug og 3 skp. byg hvilket vi i 4 måned-
ers tid skønner er tidsrummet til høst udgør 4 td 



4 skp. rug og 1 td. 4 skp. byg hvilken vårsæd og 
fødekorn vi skønnede at være tilstede ved fæste-
stedet. 
Således har vi overleveret denne fæstegård med be 
sætning og inventarium, sæde og fødekorn, der som 
før ommeldt er ejerens ejendom, hvilket fæsteren 
indrømmede så at vi forpligter os til inden retten 
at afhjelme denne forretning. 

Datum ut supra 
P. Hansen Chistian Jensen 

Imod forretningen og dens afhjelmning haves intet 
at erindre 
På herskabets vegne 

Mannichen Chresten Jensen Woldby 
Efter den fremlagte forretning lykkeligen var op-
læst for synsmændene stadfæstede de med lovens eed 
at samme var afholdt efter deres samvittighed og 
bedste skønnende 

Demitteret 
Retten hævet 

Lunøe 
Således bliver denne forretning under min hånd og 
segl beskreven udstedt. 

Grenå den 25. april 1844 
På grund af justitsråd Ågaards sygdom 

Lunøe - const. 



FÆSTEBREV. 



FÆSTEBREV. 

Adolph Wilhelm von Dinesen, 
Kaptain i det kongelige artelleri 
korps, Ridder af Dannebrogen og 
den franske æreslegion, ejer til 
Katholm med underliggende gods 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst, ligesom jeg og herved stæ 
der og fæster til Chresten Woldby, den mig til-
hørende gård i Ålsrode som Christoffer Mortensen 
sidst har haft i fæste men nu har frasagt sig. 
Denne gård med sammes tilliggende, der står for 
hartkorn ager og eng gi. matrikel 5 td. 6 skp. 1 
fdk. ^ alb. ny matrikel 4 td. 1 skp. 3 fdk. 1% 
alb. med gammelskat 39 Rbd. 52 sk. må bemeldte 
Chresten Woldby sin livstid i fæste beholde på 
følgende vilkår. 

1 
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 
og deriblandt landskatten med dens fulde beløb 
altså uden at erholde den ved forordn. 15. april 
& 5 bestemte godtgørelse, samt brandkontingentet 
såvel ordinært som extraordinært af den sum gård 
ens bygninger er eller bliver indlemmede for i 



brandforsikringen, så udreder han og alle perso-
nelle skatter, byrder og pålæg af sig og familie 
Alt uden nogen slags godtgørelse. 

2 

At han til hvert års 1. november svarer i årlig 
landgilde 1 Rbd. 3 mark sølv - 2 td. rug, 2 td. 
byg, 2 td. havre - 1 lam, som ejeren lig skik og 
brug på andre hovedgårde forbeholder sig at ud-
tage af de bedste af flokken, 1 gås, 2 snese æg 
og 2 høns. At forsvarligt og godt og kornet med 
det i forordn, af lo. jan. 1698 & 9 bestemte op-
mål, at levere her på gården eller i nærmeste 
købstads havn. Lam, æg og høns leveres fra Set. 
Hansdag når forlanges. 

3 
At han forretter hoveri til Katholm hovedgård ef 
ter den derom oprettede hoveriforening af 28.au-
gust 1834 - følgelig fuldt hoveri af fuld gård. 
Af samme er dette fæstebrev vedhæftet en extrakt 

4 
Gårdens bygninger, besætning og inventarium samt 
sæde og fødekorn holder fæsteren stedse vedlige 
i forsvarlig stand og tilsvaret samme i overen-
stemmelse med herhæftet syns og overleverings-
forretning , han skal desuden een gang hvert års 
udspække og hvitte gårdens bygninger såvel ud-
som indvendigt. 



5- : 
Gårdens tilliggende jorder inddeler, dyrker, brak 
ker, gøder og behandler han på bedste måde og in 
tet deraf bortlejer, udlåner til upligt bruger 
eller brug lader, ligesålidt som han må sælge el 
ler til andre overdrage nogen andel af gårdens 
avlede hø, halm eller tørv, men alt det indavle-
de af sæd, hø og halm hjemføre til gården og fod 
eret forbruges der, ligesom han og har at behand 
le gårdens tørveskær vel og forsvarligt således 
som han foreskrives og forevises. Engenes udgrav 
ning og hensigtsmæssige behandling gøres ham og-
så til pligt. 

6 
Med krohold, brændevinsbrænden bg anden utillade 
lig handel må fæsteren ikke befatte sig og ej 
heller må han huse løsgængere og mistænkelige 
personer og ikke tage indsiddere tilhuse uden 
godsejerens samtykke. 
Forøvrigt haver fæsteren sig at rette rette ef-
ter hans kongelige Majestæts lov og anordninger, 
lægge flid på havedyrkning, hegn og plantning, 
som befalet er, samt mod herskabet og den som på 
sammes vegne har at befale at udvise hørrighed 
og lydighed - alt under dette fæstets fortabel-
se og anden lovlig tiltale/ 

Indfæstning er fæsteren fritaget for. 
At gårdens hartkorn og jordtilliggende er ufor-



andret det samme som i forrige fæsters tid atte 
steres ifølge forordningen af 25. juni ISlo & 13 

Til bekræftelse under min hånd 
og segl 

Katholm den lo. december 1844 
Dinesen. 

Ligelydende originalt fæstebrev har jeg modtaget 
med vedhæftede synsforretning og hoveriforenings 
fortegnelse og forpligter mig til samme at efter 
leve. 

Christen Jensen Woldbye 

Til vitterlighed 
Brønsted F. Solberg. 



SØREN MARTINUSSEN 



SØREN MARTINUSSEN 

Født i Høbjerg som søn af gårdfæster og sogne-
foged og lægdsmand Martinus Jensen og hustru Met 
te Rasmusdatter. 

Gift med Mette Kirstine Pedersdatter født i Tø 
strup sogn 

Skilt 1861 

Død 



METTE KIRSTINE PEDERSDATTER 

Født i Tøstrup sogn 

Gift med Søren Martinussen i Høbjerg 

Skilt i 1861 

Død i Ålsrode 



Efter sin skilsmisse køber Mette Kirstine Peders-
datter en ejendom i Ålsrode, som hu i 1869 sælger 
til sin søn Rasmus Sørensen 
I I880 bor hun i et hus sammen med sin søn Marti-
nus Sørensen 

Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

et hus 
Mette Kirstine Pedersen 69 år fraskilt født i 

Tøstrup sogn husmoder. 
Martinus Sørensen 37 år gift født i sognet ar 

bejder i landbruget 
Karen Marie Sørensen 29 år gift født i sognet 

hans kone 
Jens Christian Sørensen lo år ugift født i sog 

net 
Peder Sørensen 5 år ugift født i sognet 
Kirsten Marie Sørensen under 1 år født i sognet 

deres børn. 



SYNSFORRETNING OVER GÅRDEN 
NR. 2 I ÅLSRODE 



SYNSFORRETNING. 
År 1845 den 5. december indfandt sig ifølge ret-
tens udmeldelse af 17. november d. å. undertegne 
de syns og taxationsmænd i Gården nr. 2 i Ålsrode 
under Katholm gods for overenstemmen.de med forord 
af 8. juni 1817 og 4. marts 1838 at afholde en 
lovlig syns og taxationsforretning ^ver bemeldte 
gårds bygninger med sammes tilhørende besætning 
og inventarium alt til overlevering til ny fæst-
er Søren Martinussen. 
På husbondens vegne var mødt forvalter Brønsted 
den tiltrædende fæster var og tilstede. 
Forretningen foretages således 

Gårdens bygninger 
1) Stuehuset, som er den nordre længe består af 
lo fag 8^ alen dyb og bygget af fyrre over og 
mest ege og noget fyrreundertømmer og fyrrefod. 
Murede vægge af brændte sten og stråtag og indret 
tet fra vestre ende 3 fag til storstue, 1 fag 
til forstue og spisekammer, 3 fag til dagligstue 
og sengekammer, 1 fag til køkken, skorsten og ba 
geovn og 2 fag til bryggers. Loft over fag af 
fyrrebrædder. På bygningen findes de fornødne vin 
duer og døre med behørig hængsler og beslag. 



2) Fæhuset mod vesten består af 15 fag 7 3/4 al-
en dyb af samme materialer som stuehuset og ind-
rettet fra nordre ende 4 fag til vognport, 4 fag 
til hestestald, 2 fag til hakkelseshus og karle-
kammer, 3 fag til kohus, 1 fag til foderlo, 3 fag 
til fårehus. På længen findes de fornødne døre 
og behørige lukkeiser. 
3) Laden mod syd består af 12 fag, 9 alen dyb og 
bygget af samme materialer son fårehuset og ind-
rettet fra vesten 1 fag til vognport, 2 fag til 
tærskelo, 4 fag til korngulv, 2 fag til lo og 3 
fag til korngulv. 
Samtlige bygninger befandtes i velvedligeholdt 
stand og uden mangler. 

Gårdens besætning 
og 

Inventarium 
1 mørkbrun hoppe 6 år 4o rbd. 
1 rødblisset hoppr 9 år 35 
1 do do 2o 
1 mørkebrun hoppe 4 år 45 
1 rødblisset do 2o 
1 brunblisset do 2 år 2o 
1 jernbeslagen vogn med fuldt 
behør 25 

1 do do med fjelle 2o 
1 jernsvingplov med behør 7 
1 do med do 6 



1 harve med jerntænder 4 rbd. 
1 harve med do 4 
Seletøj til 4 heste 5 

Summa besætning og 
inventarium _251_rbd^ 

Foranførte besætning og inventarium skjønnes til 
strækkelig og forsvarlig såvel til gårdens drift 
som til hoveriets bestridelse. 

Føde og sædekorn 
Til fødekorn vil behøves 14. td^ rug, 6 td. btg 
4 td. havre samt til sædekorn 7 td. rug, 6 td. 
byg, 8 td. havre, 5 td. boghvede, 1 td. bælgsæd, 
hvilket fæsteren erklærede forefandtes på gården 

Således har vi afholdt denne 
forretning efter bedste skjønnende og samvittig-
hed, hvilket vi inden retten næste tingdag med 
vor eed vil bekræfte. 

Datum ut supra 
Peder Hansen Christian Jensen 

Mod denne forretning og dens afhjelmning haves 
intet at erindre. 

Brønsted Søren Martinussen 
Fremlagt og afhjelmet i Nørre Herreds ret den 8. 
februar 1845 

Aagaard 



Efter den fremlagte forretning blev syns og tax-
ationsmændene forretningen foreholdt og de be-
kræftede at den var afholdt efter deres bedste 
skønnende og samvittighed 

Demitteret 
Aagaard 

Således er denne forretning under min hånd og 
segl beskreven udstedt. 

Grenå den 9. februar 1845 

Aagaard 



Godsejer Dinesen ville gerne have 
gården udflyttet fra Ålsrode by og fæsteren og 
Han kommer overens om betingelserne og der skriv 
es fæsteconditioner på den nye gård. 



OVERENSKOMST 

Undertegnede kaptain v. Dinesen til Katholm er 
blevet enig med gårdfæster Søren Martinussen i 
Høbjerg om afståelse af den sidstnævnte i fæste 
havende gård nr. 19 i Høbjerg om om tiltrædelse 
af gården nr. 2 i Ålsrode på efterfølgende vil-
kår: 

1 
Han fraflytter gården i Høbjerg med familie og 
medtager alt sit indbo samt gårdens besætning og 
inventar såvel hans eget som alt hvad han er over 
leveret af godsejeren. 
Hvorimod han afleverer gårdens bygninger i den 
stand hvori de nu befindes uden at nedbryde eller 
borttage noget som helst i overenstemmelse med 
fæstet. Han betaler alle skatter og afgifter af 
gården og sin familie for 1. halvår 1845 og af-
grøden såvelsom alt henhørende til avlen er ham 
uvedkommende - dog tillades det ham at medtage 
den skaftehavre og alt det udtærskede korn samt 
havrefoder og tillades det ham også at udtage og 
bortføre til gården i Ålsrode det langhalm som 
passende kan tages af det bedste rugfoder. 

2 
Ligesom han intet fødekorn eller sædekorn afle-
verer modtager han heller intet heraf i det nye 



gårdsted, således at der i fæstebrevet på gården 
i Ålsrode indføres det samme kvantum heraf, som 
findes i hans tidligere fæstebrev. Hvad inven-
tarium og besætning angår da vil samme ligeledes 
blive at overføre i hans nye fæstebrev, som gods 
ejerens ejendom tilligemed 2 heste, som overle-
veres ham. Som følge af at han således medbring 
er besætning og inventarium fra gården i Høbjerg 
vil deraf intet blive overleveret ham på gården 
i Ålsrode med undtagelse af de tvende heste, som 
for tiden befindes på Katholm. 

3 
Den gård nr. 2 som Søren Mårtinussen erholder i 
fæste forpligter han sig til at udflytte i løbet 
af somren 1845 og erholders ham hertil en godtgø 
relse i bygningshjælp og tilfældige tal 3oo rbd. 
der udbetales ham efterhånden af godsejeren ind 
til samtlige bygninger er udflyttede. Endvidere 
modtages og beholder Søren Mårtinussen den sum 
som på grund af gårdens udflytning fornemmeligen 
kan afholdes af brandtaxationens omprioritet, der 
ansøges om sådan godtgørelse af godsejeren som 
ihvert fald tilskikker ham foruden ovennævnte 
3oo rbd. bygningshjælp loo rbd. som ført udbeta-
les i 11. juni terminen 1846 da der vil medgå tid 
forinden afgørelse desangående kan finde sted. 



Byggepladsen udvælges på et passende sted ved den 
sydvestre kant af Langensiig og forbeholder natur 
ligvis godsejeren sig, såvel med hensyn til byg-
gepladsen som til bygningernes forsvarlige opfør-
sel, at have fornøden indsigt. 
Først opføres fæhuset lo a ^14 fag, dernæst stue-
huset således som samme nu forefindes lo fag og 
endelig laden 14 fag - alt af samme dimentioner 
som gården nu har og dertil benyttes det ældre tøm 
mer og materiale i gården forsåvidt detbefindes 
forsvarligt, hvorimod alt, som ikke er af fuldkorn 
men og forsvarlig stand kasseres og nyt indsættes 

Laden og udhusene sættes i fod 
af tømmer, som leveres af godsejeren til fæsteren 
frit på stedet. I bygningerne indsættes mindst 
6000 fuldbrændte mursten, som opmures i kalk. Gods 
udbetaler fæsteren 1/3 af disse mursten såvel som 
af kalken der medgår til sammes indmuring, hvor-
til regnes ialt lo.td- kuglekalk 
Det indrømmes fæsteren såsnart bygningerne er bort 
førte at rydde den ældre gårsplads. Samtlige ud-
flyttede bygninger skal overalt være færdigopfør-
te forinden 1. nov. 1845. 
Det indrømmes fæsteren på nærmere anvisning at op 
rydde alle Elletræer og Rødder i Langensiig, der 
således bliver eng, dog med undtagelse af kanten 



mod land samt en rad mod Havknuden. De manglende 
tækkekjæppe tillades han at skære på nærmere an-
visning. 
Fæsteren svarer de samme afgifter som hidtil er 
svaret af Chresten Voldby, dog betaler han kun det 
halve landgildekorn i de første 5 år 
Det tillades fæsteren at bytte indlodden med en 
passende anpart af fæsteren Søren Slottes udlod, 
der ligger op til hovedlodden efter godsejerens 
nærmere bestemmelse, ligesom det tillades fæsteren 
at benytte den nuværende vej langs Sødøre hovmark 
således forbeholder godsejeren sig at anlægge en 
passende vej til den nordlige del af Ålsrode skov 

Fæsterens moder indrømmes af 
godsejeren for hendes livstid den nuværende hus-
lejlighed eller et lignende i Høbjerg toft og skal 
fæsteren være berettiget til af fæstegårdens tør-
velod i Ålsrode kær at levere hende 8 læs tørv 
Fæsteren skal være fritaget for samtlige udgifter 
med fæsteudstedelse og gårdens overlevering. 
Nogle traver rør til broebrug indleverer fæsteren 
her ved Katholm. Efter fraflytning af gården i 
Høbjerg afleverer han sit fæstebrev på denne gård 
inden retten. 



Såsnart bygningerne er opførte vil fæsteren 
have at sørge for et lovligt syn og overleve-
ringsforretning af gården med inventarium, be-
sætning, føde og sædekorn kan finde sted til-
strækkelig til gårdens drift og hoveriets be-
stridelse, hvorefter fæstebrev for ham og kone 
vil blive udstedt tinglæst og ham frit leveret. 

Katholm den 3o. marts 1845 
Søren Martinussen 

m.f.p. 
Til vitterlighed 

Brønsted 
David Pallesen 



FÆSTEBREV. 

Adolf Wilhelm v. Dinesen - Kapta 
in i det kongelige artellerikorps 
ridder af Dannebroden og den fran 
ske æreslegion. Ejer til hovedgård 
en Katholm med underliggende gods 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst ligesom jeg herved stæder 
og fæster til gårdmand Søren Martinussen af Hø-
bjerg den mig tilhørende gård nr. 2 i Ålsrode som 
Chresten Woldby har haft i fæste, men nu har fra 
sagt sig. 
Denne gård med sammes tilliggende, der a&éårfof 
hartkorn ager og eng gi. Matr. 5 td. 6 skp. 1 
fdk. % alb - ny Matr. 4 td. 1 skp. 3 fdk. alb 
og gammelskat 39 rbd. 52 sk. må bemeldte Søren 
Martinussen sin livstid i fæste beholde på følg 
ende vilkår. 

1 
At han til rette forfaldstider udreder og betal-
er alle af gården og dets hartkorn gående kgl. 
skatter, påbud og onera af hvad navn nævnes kan, 
som nu er eller i fremtiden måtte vorde påbudne 
og deriblandt landskatten med dens fulde beløb-
altså uden at erholde den ved forordn. 15. april 
1818 & 5 bestemte godtgørelse samt brandkonting-



gentet såvel ordinært som extraordinært af den 
sum gårdens bygninger nu er eller bliver indlem-
mede for i brandkassen, så udreder han og alle 
personelle skatter for sig og familie såvelsom 
alle skatter og påbud - alt uden nogen slags godt 
gøreise 

2 
At han til hvert års 1. november svarer årligt 
landgilde 11 rbd. 3 mark sølv 2 td. rug, 2 td. 
byg, 2 td. 2 skp. havre, 1 lam som ejeren efter 
skik og brug på andre hovedgårde forbeholder sig 
at udtage af de bedste af flokken, 1 gås, 2 sne-
se æg og 2 høns - alt forsvarligt og godt og korn 
varerne med det i forordn, af lo. januar 1698 & 
9 bestemte opmål at levere her på gården eller i 
nærmeste kjøbstads havn, dog skal fæsteren af de 
nævnte kornvarer i de første 5 år - altså indtil 
1849 inclusive kun svare årlig 1 td. rug, 1 td. 
byg, 1 td. 1 skp. havre. Lam æg og hørns leveres 
fra Set. Ransdag når forlanges. 

3 
At hab forretter hoveri til Katholm hovedgård ef 
ter den derom oprettede hoveriforening af 28. au 
gust 1834 - følgelig en helgårds fuldt hoveri. 
Af foreningen vedhæftes dette fæstebrev en extrakt 



At fæsteren stedse i forsvarlig stand vedlige-
holder gårdens bygninger, besætning og inventar! 
um samt sæde og fødekorn og tilsvarer samme i 
overenstemmelse med vedhæftede syns og overleve 
ringsforretning. Han skal desuden årlig vedlige-
holde gårdens bygninger med udspækning og hvit-
ning både ud. og indvendigt. 

5 
At han på bedste måde inddeler, driver, brakker, 
gøder og behandler gårdens tilliggende og intet 
deraf bortlejer, bortlåner , til upligt bruger el 
ler til andre overdrager nogen andel af gårdens 
indavlede hø, halm eller tørv, men alt det indav 
lede af hø og halm hjemføres til gården og foder 
et forbruges der, ligesom han behandler gårdens 
tørveskær vel og forsvarligt således som han fore 
vises og foreskrives. Engenes udgravning og hen-
sigtsmæssige behandling gøres ham til pligt. 

6 
At det indrømmes fæsteren på nærmere anvisning at 
rydde alle Elletræer og rødder i Lanensiig, der 
så bliver eng, dog med undtagelse af kanten mod 
Land ? samt en rad mod Havknuden. 

7 
Det tillades fæsteren at benytte den nuværende 
vej langs Søderøe hovmark, således forbeholder 



godsejeren sig at anlægge en passende vej til den 
nordlige del af Ålsrode skov over fæsterens lod. 

8 
At fæsteren ikke befatter sig med krohold, brænde 
vinsbrænden og anden utilladelig handel, erhold-
er sig fra at huse løsgængere og mistænkelige 
personer og ikke tage indsiddere til huse uden 
godsejerens samtykke. 
Forøvrigt har fæsteren at rette sig efter hans 
kgl. Majestæts love og forordninger - lægge flid 
på havedyrkning, hegn og plantning, som befalet 
er samt mod herskabet og den som på sammes vegne 
har at befale at udvise hørrighed og lydighed -
alt under dette fæstes fortabelse og anden lov-
lig tiltale. 
For indfæstning er fæsteren fritaget 

Dinesen 
Katholm den 19. december 1845. 

At gårdens hartkorn og tilliggende er det samme 
som i forrige fæsters besiddelsestid attesteres 
ifølge forordning af 26. juni 181o & 13 
Ligelydende originalt fæstebrev har jeg modtaget 
og forpligter mig til det at holde i alle dets 
ord og punkter. 

Søren Martinussen 
m.f.p. 



Til vitterlighed: 
Brønsted David Pallesen 

Fæsteren forpligter sig til at rette sig efter den 
med godsets fæstebønder indgåede forening om hove 
riets afløsning til maj 1847 og som følge deraf 
forpligter han sig til at præstere landgildekorn 
på den i foreningen stipulerede vilkår 

Søren Martinussen 
m.f.p. 

Dinesen 
Til vitterlighed: 

Brønsted S.J. Graversen 

Læst i Nørre Herreds ret mandagen d. 12 januar 
1846 og protoklolleret 

Aagaard 
Gebyr: 5 mark 14 1/5 sk. 



FOLKETÆLLINGER. 



Folketælling i Høbjerg 
1834 

Martinus Jensen 62 år gift gårdfæster, Sogne-
foged og Lægdsmand 

Mette Rasmusdatter 57 år gift hans kone 
Kirsten Marie Martinusdatter 17 år ugift 
Rasmus Martinussen 12 år ugift 
Søren Martinussen 23 år ugift deres børn 
Rasmus Olesen 3 år deres dattersøn, deropdrages 

af dem. 
Jens Clausen 18 år ugift tjenestedreng 
Anne Knudsdatter 83 år enke almisselem 
Anne Sørensdatter 54 år enke inderste 
Karen Rasmusdatter 6o år enke inderste. 



Folketælling i Høbjerg 
1845 

Søren Martinussen 34 år gift født i sognet 
gårdfæster 

Mette Kirstine Pedersdatter 35 år gift født 
Tøstrup sogn hans kone 

Marie Sørensdatter 8 år ugift født i sognet 
Peder Sørensen 5 år do do 
Martinus Sørensen 3 år do do 

deres børn 
Jens Rasmussen 28 år ugift født i sognet 
Jens Christensen 2o år do do 
Anne Pedersdatter 2o år do do 

Tjenestefolk. 
Mette Pedersdatter 67 år enke født i sognet 

aftægtskone 



Folketælling i Høbjerg 
185 

Søren Martinussen 39 år gift født i sognet 
gårdmand 

Mette Kirstine Pedersdatter 41 år født i Tø-
strup hans kone 

Mette Marie Sørensdatter 13 år ugift født i sog 
net 

Peder Sørensen 9 år ugift født i sognet 
Martinus Sørensen 6 år do do 
Rasmus Sørensen 2 år do do deres børn 
Rasmus Martinussen 28 år ugift født i sognet 

tjenestekarl 
Søren Pedersen 23 år ugift født i Nødager sogn 

tjenestekarl for nærværende 
indkaldt til krigstjeneste. 



Folketælling i Høbjerg 
1855 

Søren Martinussen 43 år gift født i sognet 
gårdmand 

Mette Kirstine Pedersdatter 45 år gift født i 
Tøstru sogn hans kone 

Peder Sørensen 15 år ugift født i sognet 
Martinus Sørensen 13 år do do 
Rasmus Sørensen 7 år do do 
Sofie Kirstine 3 år do do 
Louise Sørensen F^^i^p^^V go do deres børn 
Mette Rasmusdatter 76 år enke husfaderens mod 

er. der af ham ernæres. 



Folketælling i Ålsrode 
I860 

Søren Martinussen 48 år gift født i sognet 
gårdmand 

Mette Kirstine Pedersdatter 5o år gift født i 
Tøstrup sogn hans kone 

Peder Sørensen 2o år ugift født i sognet 
Martinus Sørensen 18 år do do 
Rasmus Sørensen 12 år do do 
Louise Sørensen 7 år do do 

deres børn 
Maren Mikkelsdatter 2o år ugift født i Gjerrild 

tjenestepige. 



I 1861 bliver ægteparret skilt 
og betingelserne bliver ting-
læste 14/1 1861 



SEPERATIONSFORLIG 

Udskrift af forligsprotokollen for Grenå 
forligskreds. 

Kommissionen mødte uden forudgående indkaldelse 
ægtefællerne gårdejer Søren Martinussen og hus-
tru Mette Kirstine Pedersdatter af Ålsrode og be 
gærede at disse ville modtage de vilkår hvorpå 
de i fremtiden agter at leve separerede fra bord 
og seng. 
De fremlagde til den ende attest fra deres sjæle 
sørger pastor la. Cour i Ålsø som viser at den-
ne forgæves har søgt at fremme deres ægteskab og 
i fremtiden leve som rette ægtefolk, men uden re 
sultat. 
Kommissionen modtog dernæst de vilkår hvorpå de 
agtede at leve separerede fra bord og seng. 

1 
Søren Martinussen udbetaler i førstkommende 11/6 
termin 1861 til hans kone Mette Kirstine Peders-
datter 3ooo Rdl. rigsmønt hvilken sum er alt hvad 
hun beholder som sin andel i fællesboet udenfor 
de løsøregenstande som hun allerede har modtaget 

2 
De i ægteskabet avlede børn ere: 
1) Mette Marie Sørensen gift med Hans Sørensen 

Skriver i Ålsrode. 



2) Peder Sørensen 21 år tjener i Ålsrode 
3) Martinus Sørensen 18 år tjener i Ålsrode 
4) Rasmus Sørensen 13 år hjemme 
5) Louise Sørensen 8 år - hos moderen 
Af disse børn har nr. 1) Mette Marie Sørensen fået 
udbetalt såvel mødre som fædre arv. 
De øvrige børn bliver ved faderens død at tillæg-
ge i arv efter ham looo Rbd. og har for at sikre 
dem denne arv givet Søren Martinussen prioritet i 
hans ejende gård i Ålsrode, Ålsø sogn Matr. nr. 
17 ^ af hartkorn 3 td. 4 skp. o fdk. 2 alb og gam 
melskat 31 Rbd. med bygninger, avl og afgrøde samt 
besætning, ind og udbo og denne ejendoms assurran-
cesum dog næst efter 7,5oo Rbd. obligation af 
jyske landejendomsbesidderes kreditforening. Alle 
Skatter og afgifter og ansvar der muligen kan op-
stå i anledning af en Søreh Martinussen hos Hans 
Sørensen Skriver indgået selvskyldnerkaution der 
omfatter 15oo Rbd. 

3 
De 2 yngste børns forsørgelse og opdragelse indtil 
de er confirmerede påtager Søren Martinussen sig 
og skal denne forsørgelse ikke været garanteret i 
hans ejendom. 

4 
Al gæld der hviler på fællesskabet overtages af 
SøB 



Søren Martinussen 
5 

de 
Det følger af sig selv at han i de i 2 post om 
handlede beløb ikke afskærer børnenes ret til den 
arv der måtte kunne tilfalde dem udover de i be-
meldte post omhandlede beløb 

6 
Ligesom al formuefællesskab mellem ægtefællerne 
fra i dag ophører skal selvfølgelig alt hvad af 
denne fremtidig opspares være ejerens ejendom 

7 
Af de 3ooo Rbd. som Mette Kirstine Pedersdatter 
erholder udbetales i juni termin 1861 skal 2ooo 
Rbd. sikres de 4 ommeldte børn til lige deling i-
mellem dem ved moderens død dog at moderen oppe-
bærer renterne. 
Angående sikkerheden og udlånet tilfalder det gdr. 
Lars Christensen Bønløkke i Ålsrode at tage be-
stemmelse. 
Da disse vilkår er parterne fuldkommen enige blev 
dem bevilget at ansøge om seperationsbevilling, 
hvortil en udskrift heraf bliver at meddele den 
og vedhæftet den fremlagte p^æsteattest. 

Dette forsynes med underskrift 
Schmidt Lutken Søren Martinussen 

m.f.p. 



Lars Bønløkke 
Mette Kirstine Pedersen 

m.f.p. 

Udskriftens ægthed bekræftes 
Schmidt 

Læst 14/1 1861 



I 187o sælger Søren Martinussen 
sin gård til Rasmus Hansen Brun 
der er gårdejer i Ålsrode. 



SKØDE. 

Underskrevne Søren Martinussen af 
Ålsrode gjør vitterligt at have uden forudgående 
skriftlig købekontrakt solgt og afhændet, ligesom 
jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder til 
gårdejer Rasmus Hansen Brun sammesteds gården 
Matr. nr. 17 ^ af Ålsrode by, Ålsø sogn med byg-

ninger og jorder af hartkorn 2 td. 2 skp. 
o fdk. 1 3/4 alb med gammelskat 18 Rbd. 69 
sk. 

Matr. nr. 4 ^ sammesteds af hartkorn 3 skp. 3 fdk 
og gammelskat 3 Rbd. 52 sk. 

Da Rasmus Hansen Brun har berigtiget købesummen 
6,3oo rigsdaler rigsmønt så skal den indbemeldte 
ejendom Matr. nr. 17 ^ og af Ålsrode hvoraf 
han svarer skatter og afgifter fra 1/7 d. år.lov 
formlig tilhøre ham med de samme rettigheder og 
forpligtelser jeg har ejet samme og således som 
ældre adkomster hjemler, hvorved bemærkes at aktie 
retten for 1/6 bankhæftelse ikke medfølger ejen-
dommen, at ifølge mit skøde er ejeren forpligtiR 
et til at vedligeholde 2 over ejendommen gående 
ejendomme og at ifølge samme skøde er en tidligere 
ejer forbeholdt vejret på ejendommen. 



Købesummen er afgjort derved at køberen overtager 
og tilsvarer følgende i ejendommen indestående pri 
oriteter nemlig: 
a) Til kreditforeningen af jyske land 

ejendomsbesiddere 
med rente fra 11/6 187o 

b) Sælgerens børn efter skilsmisseforlig 
tinglæst 14/1 1861 

c) Proprietær Lundøe i Grenå 
med rente fra 11/6 187o 

d) Købmand C. J. Momme sammested 
med rente fra 11/12 187o 

e) A. Laurids Sallitbo 
med rente fra 11/12 187o 

f) Prioprietær Lundøe endvidere 
med rente fra 11/12 187o 

looo Rbd. 

3ooo Rbd 
5oo Rbd 

6ol - 1 - 9 

222 - 1 14 

3oo Rbd 

og indfrier samme efter overenskomst 
med kreditorerne uden ansvar for mig 
og har fyldestgjort mig for resten 

Talt 6, 36o Rbd. 
I salget er indbefattet besætning og inventarium 
hvorover er affattet fortegnelse. 
Salget sker på købers bekostning i henseende til 
udstedelse og tinglæsning af skøde, prioritetets 
ordning m.m. 



Til bekræftelse under min hånd 
vidnefast 
Skrevet i Grenå d. 8/11 187o 

Søren Martinussen 

Vitterlighedsvidner: 
Lunøe P. Møller 

Læst og pritokolleret d. 19/12 187o 
G. Nyborg 



Gården ejes nu af Rasmus Christensen Brun og hans 
hustru Ane Marie Pedersdatter. 
Rasmus Brun dør i januar 1871 og Ane Marie Peders-
datter beholder gården til 1875 da hun frasælger 
Matr. nr. 17 ^ . 



SKØDE. 

Underskrevne Ane Marie Pedersen - enke efter gdr. 
Rasmus Hansen Brun i Ålsrode gør vitterligt at 
have uden forudgående skriftlig købekontrakt solgt 
og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og 
aldeles afhænder til Martin Christensen Brun sam-
mesteds gården 
Matr. nr. 17 ^ og 4 ^ af Ålsrode by, Ålsø sogn 

med bygninger og jorder af hartkorn og gam-
melskat: 

Matr. nr. 17 ^ 2 td. 2 skp. 2 fdk. 1 3/4 alb 
og gammelskat 18 Rbd. 69 sk. 

Matr. nr. 4 ^ 3 skp. 3 fdk. og gammelskat 3 Rbd. 
52 Sk. 

tilligemed besætning og inventarium samt avl og af 
grøde. Bemeldte ejendom er købt af min ovennævnte 
mand ved skøde af 8/11 187o - tinglæst 19/12 187o 
og er hjemlet mig ved tinglæst skifteextraktion 
Da Martin Christensen Brun har berigtiget købesum-
men 12.73o kr. hvoraf lo,ooo kr er for den faste 
ejendom og 2,73o for besætning og inventarium dels 
ved kontant betaling af sidstnævnte 2,73o kr. og 
dels ved for resten at overtage og tilsvare og fra 
11/12 sidstleden forrente af min gæld til kredit-
foreningen af jyske landejendomsbesiddere 6ooo Kr. 
og fra samme tid overtage og forrente 4ooo kr. der 
skyldes til Søren Martinussens børn Louise og Pe-



Sørensen efter seperationsforlig af 28/dec. I860 
tinglæst 14/1 1861 hvilke summer han indfrier ef-
ter overenskomst med kreditorerne uden ansvar for 
mig - så skal den ovennævnte ejendom Matr. nr. 17 
og Nr. 4 ^ i Ålsrode, hvoraf han betaler skatter 
og afgifter fra 1/1 d.år. herefter tilhøre ham 
med de samme rettigheder og forpligtelser jeg har 
ejet den, hvor bemærkes at aktieretten for 1/6 
bankhæftelse er reserveret og at efter ældre skød-
er er gårdens ejer pligtig at vedligeholde 2 veje 
og at en tidligere ejer har forbeholdt sig nogle 
træer. 

Til bekræftelse under min hånd 
vidnefast 

Skrevet i Grenå d. 7/1 1875 
Ane Marie Pedersen 

m.f.p. 
Til vitterlighed 

Lunøe P. Møller 

Læst i Nørre og en del af Sdr. Herreds ret den 
15/3 1875 og protokolleret 

G. Nyborg. 



MARTIN CHRISTENSEN BRUN 
EJER 1875 - 1897 



MARTIN CHRISTENSEN BRUN. 

Født i Ålsø som søn af gårdejer Chresten Hansen 
Brun og hustru Dorthea Marie Jacobsdatter. 

1847 
Født 5/3 og døbt 7. søndag efter trinitatis den 
18/7 i Ålsø kirke. 
Faddere: Gårdmand Jens Vester og Peder Skræder 

af Homå 
Gårdmand Niels Thomsen i Ålsø 
Jacobine Davidsen , som bar barnet. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER SØREN MARTINUSSEN 
OG 

METTE KIRSTINE PEDERSDATTER 



MARIE SØRENSDATTER 

Født Høbjerg 

1835 
Død lo/3 1835 i Høbjerg: 
Anmeldelse: 
Den 11. marts anmeldte tjenestekarl Søren Martinus 
sen af Høbjerg at hans datter Marie Sørensdatter 9 
uger gi. igår ved døden var afgået uden at efter-
lade sig noget der kan blive til genstand for skif 
te. 

Hansen 
Søren Martinussen. 



METTE MARIE SØRENSEN. 

Gift med boelsmand Hans Sørensen Skriver i Åls 
rode. 

Død i Ålsrode 



HANS SØRENSEN SKRIVER 

Født i ÅLsrode 2o/6 1832 som søn af gårdfæster Sø 
ren Jensen Skriver og hustru Edel Sørensdatter 

Gift 1. gang med Mette Marie Sørensen datter af 
gårdfæster i Ålsrode Søren Martinussen og hustru 
Mette Kirstine Pedersdatter 

Gift 2. gang med Mette Johnsen 

Hans Sørensen Skriver fik ejendom i Ålsrode og 
kaldes ved folketællingerne i 188o og 189o for 
gårdmand. 
Hans Sørensen Skriver og Mette Johnsen er ikke set 
døde i Ålsrode og kan være flyttet til Ørum sogn 
som det måske kan sees af Marius Emils konfirma 
tion 



Matr. nr. 14 ^ og 14 
Gårdmand Lars Terkildsen får 2/3 1859 tilladelse 

c d 
til køb af parcellerne 14 og 14 til sammen-
lægning med hans ejendom Matr. nr. 8 mod at opfø-
re et hus på ejendommen. 
Han får skøde 13/7 1859 - læst 18/7 1859 men alle 
rede 15/lo 1859 får han tilladelse til at frastyk-

c d 
ke 14 og 14 . og opretter en købekontrakt på 
parcellerne til Hans Sørensen Skriver, som bebyg-
ger ejendommen og får derpå skøde på den 2o/6 1861 
- læst 2/9 1861 
Hans Sørensen Skriver og hustru sidder nu med par-

c d 
cellerne 14 og 14 i et hus som Hans Sørensen 
Skriver selv har ladet opføre. 
Matr. nr. 6 ^ 
erhverves ved skøde af 12/12 1874 - læst 21/12 74 
fra gårdmand Niels Nielsen i Ålsrode 
Matr. nr. 4 ^ og 4^ 
Skøde læst 12/2 1877 fra Niels Nicolajsen da denne 
udstykker sin ejendom Matr. nr. 4 
1885 

e b 
Dette år mageskifter han Matr. nr. 4 og 4 med 
Matr. nr. 18 ^ som ejes af Anders Hansen. 
Der er lidt tvivl om han ejer 4^ men han får læst 
adkomstskøde 15/6 1885 og mageskifter samme dag 
Matr. nr. 4 ^ og 4 ^ med Matr. 



18^. 
Hans Sørensen Skriver ejer nu Matr. nr. 
18 ^ , 6 c , 14 c , og 14 ^^ 
1894 
Dette år kan han ikke betale sine ydelser på et 
kreditforeningslån og gården bliver sat på aukti 
on og bliver ved fogedudlægsskøde af 7/9 1894 -
læst lo/9 afgivet til Søren Rasmussen 
1923 
Skøde på ejendommen af 3/8 1923 - læst 11/8 1923 
fra Søren Rasmussen til Teodor M. Pedersen. 



Folketælling i Ålsrode 
I860 

Hans Sørensen Skriver 27 år gift født i sogn-
et avlsbruger husfader 

Mette Marie Sørensen 24 år gift født i sognet 
hans kone 

Søren Martinus Hansen 3 år ugift født.i sognet 
Sofie Christine Hansen 1 år do do 

deres børn 



KØB AF MATR.NR. 14 ^ oG 14 ^ 



SKØDE. 

Underskrevne Lars Terkildsen - gårdejer i Ålsro-
de gør vitterligt at have overenstemmede med 
Hans Sørensen - kaldet Skriver - og mig under den 
3o/6 I860 oprettet købekontrakt solgt og afhænd-
et ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles 
afhænder til bemeldte Hans Sørensen parcellerne 

c d 
Matr. nr. 14 og Matr. nr. 14 af den mig ef-
ter askøde af 13/7 1859 - læst 18/7 1859 tilhøren 
de ejendom Matr. nr, 14 ^ og 14 ^ i Ålsrode by, 
Ålsø sogn, hvilken ejendom er udstykket med inden 
rigsministeriets approbation af 15/lo 1859, hvor 
efter de herved afhændede parceller på hartkorn 
og gammelskat er skyldsat således: 
Matr. nr. 14 ^ hartkorn 5 skp. 2 fdk. 1 % alb 

gammelskat 4 Rbd 76 sk. 
Matr. nr. 14 ^ hartkorn ^ alb 

Gammelskat 54 sk. 
Da nu Hans Sørensen har berigtiget købesummen 
274o Rbd. så skal de indbemeldte pareeller Matr. 

c d * 
nr. 14 og 14 i Alsrode der af køberen er be-
bygget, herefter tilhøre ham med de samme rettig 
heder, hvoEmed jeg har ejet dem og således som 
ommeldt i købekontrakten 
1) At parcellerne tjener til pligthus i henhold 

til sammenlægningsskrivelse af 2/3 1858 for ej 



endommen Matr. nr. 8 14 ^ og 14 ^ i Ålsrode 
by skal ejendommen som sådan være forsynet med 
bygning og beboelse. 
2) At aktieretten for 1/6 af bankhæftelsen er af 

en tidligere ejer indfriet og køberen uved-
kcmkomdende. 

Ålsrode d. 2o/6 1861 
Lars Terkildsen 

Læst i retten 2/9 1861 



Folketælling i Ålsrode 189o 

en gård 
Hans Sørensen Skriver 57 år gift født i sognet 

gårdmand 
Mette Johnsen 47 år gift født i Hoed sogn 

hans kone 
Martine Severine Hansen 15 ugift født i sognet 
Niels Tækker Hansen 11 år ugift født i sognet 
Ane Josephine Hansen 9 år ugift født i sognet 
Marius Emil Hansen 7 år do do 
Thorvald Johannes Hansen 3 år do do 

Deres børn 
Anna Marie Katrine Charlotte 14 år ugift født 

i Lyngby sogn tjeneste-
pige 



KØB AF MATR' NR. 17 ^ 4 ^ og 4 ^ 



KØBEKONTRAKT. 

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

gammeiskat 3,88 kr. 
Matr. nr. 17 ^ af Hartkorn 2 fdk. 1 3/4 alb. 

gammeiskat o,73 kr. 
a b og af Matr. nr. 4 den såkaldte Knudsted lod,4 

der ligger afsondret fra de øvrige under bemeldte 
Matr. nr. hørende jorder. 
Salget sker på følgende vilkår. 

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

2 
Alle af ejendommen der sælges gående skatter og 
afgifter udreder køberen fra 1/7 d.år. og tiende 
udreder han af indeværende års afgrøde og fremde-
les 

3 
Aktieretten for 1/6 bankhæftelse er reserveret en 



tidligere ejer. 
4 

Knudsted lodden bliver forøvrigt snarest muligt 
at udparcellere og de dermed forbundne omkost-
ninger udreder køber og sælger med hver halvdelen 

5 
Købesummen er accorderet til 6800 kr. hvoraf i 
dag er betalt 4oo kr. 
Resten 6,4oo der forrentes med 4 % fra 11/6 d.år 
betaler køberen med I600 kr. i førstkommende 11. 
dec. termin, - 12oo kr. 11/6 1876 og resten 11/12 
samme år. 
Den sidste afbetaling kan køberen afgøre med enten 
det hele eller for en del at overtage såmeget af 
sælgerens gæld til kreditforeningen som sammes 
bestyrelse vil bevilge køberen men køberen erstat 
ter i dette tilfælde sælgeren forskellen mellem 
virkelige pengebeløb og det modtagne og sælgerens 
gæld. 

6 
Uforhæftet skøde meddeles 11/12 termin 1876 når 
købesummen i det hele er berigtiget. Omkostning-
erne til nærværende skøde og købekontrakt betal 
er sælger og køber hver med det halve. 

7 
For købesummens promte og skadesløse betaling 
indestår gårdejer Niels Christensen Tækker i Åls-



rode som kautionist og selvskyldner, hvilke condi 
tioner går over på hans arvinger. 
Underskrevne Hans Sørensen Skriver erkjender at 
have med lærer Niels Nicolajsen affattet nærværen 
de købekontrakt på de anførte vilkår. 
Til bekræftelse under vore hænder vidnefast 

Skrevet i Grenå d. 8/7 1875 
Niels Nicolajsen 

Hans Sørensen Skriver 
Som Cautionist og selvskyldner 

Niels Christensen 
Til vitterlighed 

Lars Bønløkke 
Lunøe. 



SKØDE. 

Da Hans Sørensen - også kaldet Skriver - har be-
rigtiget købesummen 6,800 kr. ved kontant betal-
ling så skal de ved ovenstående købekontrakt af-
hændede ejendomme ( hvorunder matr. nr. 17 ^ ved 
en fejltagelse er henført medens dette matr. nr. 
er salget uvedkommende i det afhændede ) der be-
står af 
Matr. nr. 17 ^ af hartkorn 2 fdk* 1 3/% alb 

gammelskat 1,52 kr. 
Matr. nr. 4 ^ af hartkorn 3 skp. ^ fdk. 
Matr. nr. 4 ^ af hartkorn 2 fdk. 3/4 alb 

gammelskat 7,23 kr. 
herefter tilhøre ham med de samme rettigheder og 
forpligtelser jeg har ejet samme og på de vilkår 
som i købekontrakten er anført, 

c b 
Matr. nr. 4 og 4 er udstykket fra min gard 

a b 
Matr. nr. 4 og 4 af Alsrode by og Matr. nr. 7 
af Ålsrode skov Ålsø sogn med indenrigsministeri 
ets approbation af 1. nov. f. år. og forenes med c d 
køberens ejendom Matr. nr. 14 og 14 i Ålsrode 
og de afhændede ejendomme udreder årlig vederlag 
for præstetiende. 
Matr. nr. 17 ^ 3 fdk. rug. 2 fdk. byg 1/4 fdk. 

havre 



og i vederlag for smårædsel: 
Sognepræsten skoleholderen 

c b Matr. nr. 4. og 4 
1 fdk. byg 14/25 fdk. byg 

Til bekræftelse underskrives dette skøde i vidner 
overværelse. 

Skrevet i Grenå d. 1/7 1877 
N. Nicolajsen 

Til vitterlighed: 
Lunøe Fr. Brochmann 

læst 12/2 1377 



Matr. nr. 6 

1874. 

c 

Denne matr. erhverves ved skøde af 12/12 1874 -
læst 21/12 1874 fra gårdejer Niels Nielsen i Åls 
rode. 

1885 
Mageskifteskøde. 

c b 
Dette år mageskifter han Matr. nr. 4 og 4 med 
Matr. nr. 18 som ejes af Anders Hansen. 
Der er nogen tvivl om hans adkomst til Matr. nr. 
4 ^ men han får læst adkomstskøde på 4 ^ den 15/6 
1885 og samme dag mageskifter han matr, nr 4 ^ og 
4 ^ med Matr. nr. 18 



Hans Sørensen Skriver ejer nu: 
Matr. nr. 6 ^ Nr. 14 ^ og 14 ^ og 18 ^ 

1894 
Dette år kan han ikke mere sidde ved ejendommen 
der ved et fogedudlægsskøde af 7/9 1894 - læst 
lo/9 1894 overtages af Søren Rasmussen. 

Det videre forløb: 
1923 

Skøde af 3/8 1923 - læst 11/8 1923 fra Søren Ras 
mussen til Theodor M. Pedersen. 



BØRN AF HANS SØRENSEN SKRIVER 
OG 

METTE MARIE SØRENSEN. 



SØREN MARTINUS HANSEN 

Søren Martinus Hansen født 

SOFIE CHRISTINE HANSEN 

Sofie Christine Hansen født 5/8 1858 
Gift 1. gang i Ålsø kirke 14/3 1879 med Lars 

Peter Rasmussen Molbo 
Gift 2. gang i Ålsø kirke 7/2 1893 med Peder 

Pedersen 
Død i Ålsrode 8/2 1937 
Var kone på Matr. nr. 9 i Ålsrode. 

JENS HANSEN 

Født i Ålsrode 

DORTHE KIRSINE HANSEN 

Født i Ålsrode 

EDEL MARIE HANSEN 

Født i Ålsrode 



MARTINE SEVERINE HANSEN 

Født i Ålsrode 

Mette Marie Sørensen dør i Ålsrode eg Hans Søren-
sen Skriver gifter sig igen med Mette Johnsen 

Børn af Hans Sørensen Skriver og Mette Johnsen 

NIELS TÆKKER HANSEN 

Født i Ålsrode 2/6 1878 
Konfirmeret 2/lo 1892 i Ålø 

ANE JOSEFHINE HANSEN 

Født i Ålsrode 21/2 188o 
Gift med husejer M.K.M.Christiansen - død 1922 



MARIUS EMIL HANSEN 

Født i Ålsrode 21/5 1882 
Konf. 26/7 1896 i Ålsø kirke søn af gårdbestyrer 
Hans Sørensen Skriver og hustru Mette Johnsen af 
Dystrup Krogård i Ørum sogn 

THORVALD JOHANNES HANSEN 



BØRN AF GÅRDMAND SØREN MARTINUSSEN 
OG 

METTE KIRSTINE PEDERSDATTER 
FORTSAT 



MARTINUS SØRENSEN 

Født i Ålsrode 

Gift med Karen Marie Jensen 

Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

Mette Kirstine Pedersen 69 år f. i Tøstrup -
husmoder 

Martinus Sørensen 37 år gift født i sognet 
arbejder i Landbruget 

Karen Marie Sørensen 29 år født i sognet hans 
kone 

Jens Christian Sørensen lo år 
Peder Sørensen 5 år 
Kirsten Marie Sørensen under 1. år deres børn. 



Børn: 
Rasmus Sørensen født 24/12 1876 ? 

1887. 
Jensine Petrine Sørensen 
død 23/2 1888 datter af arbejdsmand Martinus Søren 
sen i Ålsrode 1 1/4 år. gi. 
1888 

Karl Valdemar Sigvald Sørensen født 29/12 1888 og 
døbt lo/6 1889 søn af Martinus Sørensen gårdejer 
i Ålsrode kær og hustru Karen Marie Jensen 32 år 
Faddere: Gdr. Jens Rasmussen og hustru 

Moderen 
Ungkarl Jens Christian Sørensen 
Kresten Jensen 

1891 
Jens Sørensen ( Thinnesen ) født 2o/6 og døbt 26. 
dec. søn af Martinus Sørensen gdr. i Ålsrode og 
hustru Karen Marie Jensen 4o år 
Faddere: Forældrene 

Tjenestekarl Jens Christian Sørensen på 
Katholm 
Niels Peder Nielsen af Katholm 
pige Louise Sørensen i Ålsrode. 



1899 
Martinus Sørensen død 22/11 1899 og begravet 29/11 
1899 husmand i Ålsrode født i Høbjerg søn af 
gårdfæster Søren Martinussen og hustru Mette Kir-
stine Pedersdatter i Høbjerg - gift med Karen Marie 
Jensen i Ålsrode 57 år gi. 



RASMUS SØRENSEN 

Se under moderens skøde til ham. 



SOFIE KIRSTINE 

Død inden I860 



METTE KIRSTINE PEDERSDATTER. 



Som anført i seperationspapirerne modtager hun i 
juni termin 3ooo Rbd* dog således at 2ooo Rbd, af 
dette beløb sikres børnene til lige deling efter 
hendes død. 
Penge har hun nu på hånden og hun køber et hus i 
Ålsrode med tilligende jorder og bygninger. Hun 
bliver i realiteten boelsmand. 
Skødet udfærdiges 29/12 1862 og bliver læst lo 
oktober 1864. og omfatter Matr. nr. 9 ^ og 15 



SKØDE AF 25/7 1868 
Fra METTE KIRSTINE PEDERSEN 

TIL 
RASMUS SØRENSEN 



SKØDE. 

Den lo. august blev i retten læst skøde nr. 11 
SKØDE. 

Underskrevne Mette Kirstine Pedersdatter af Ålsro-
de - Søren Mathiassens forhenværende hustru - gør 
vitterligt at have uden forudgående skriftlig kø-
bekontrakt solgt og afhændet, ligesom jeg herved 
sælger, skøder og aldeles afhænder til min søn Ras 
mus Sørensen - nu 2o år gi. - den mig efter skøde 
af 2!/12 1862 - læst lo/lo 1864 tilhørende ejendom 
Matr. nr. 9 ^ og 15 ^ i Ålsrode by, Ålsø sogn med 
bygninger og jorder gående for hartkorn 
Matr. nr. 9 ^ 1 1/4 alb 
Matr. nr. 15 ^ 6 skp. 1 fdk. 1 3/4 alb. 
med samlet gi. skat 6 Rdl. 39 sk. 
tilligemed ejendommends avl og afgrøde, min besæt 
ning, avisredskaber, ind- og udbo uden undtagelse 
på følgende vilkår. 

1 
Køberen har modtaget ejendommen, der står for hans 
regning og ricico herefter. 

2 
Alle af ejendommen gående kongelige skatter og af-
gifter betaler køberen fra 1/7 dette år at regne. 

3 



3 
Køberen og eventuelle efterkommende ejere udreder 
til mig følgende aftægt. 
a) Til min aftægtsbolig indretter køberen i stedet 

eller tillægger samme 3 fag. Indretningen står 
efter min anvisning såsnart jeg forlanger det 
og indtil da bor jeg i køberens beboelse. Af-
tægtsboligen vedligeholdes af køberen til enhver 
tid i god stand og giver mig husrum til mit il-
debrændsel. 

b) Årligt leveres mig 2 td. rug, td. byg, 4 skp 
malt, 2 lispund røget flæsk, 1 lispund smør. 1 
lispund ost, 1 td. kartofler, 6 læs tørv og i 
penge 12 Rbd. 3 mark. 
Rug, byg og malt samt penge leveres med halv-
delen hver 1. maj og 1 nov. forud for et % år, 
flæsk ved juletid, smør med halvdelen hver 1. 
maj og 1 oktober. Kartofler og ost om efteråret 
på anfordring; Tørvene om somren og i rette 
bjergningstid frit leveret i tørvehus. 

c) 
Daglig leveres fra 1. maj til 1. nov. 2 potter 
nymalket mælk og fra 1. nov. til 1. maj 1 pot 
daglig. 

dKøberen fodrer, græsser, røgter og tøjrer 1 får 
med sammes yngel indtil slagtetid. 



e) Køberen overlader mig et stykke af haven ved 
den søndre side af gården på 4 favne i areal 
til min afbenyttelse og desuden forbeholder jeg 
mig adgang og afbenyttelse af brønden samt ret 
til at have 2 høns ved stedet. 

f) Køberen besørger mit korn til og fra mølle, mit 
brød bagt, øl brygget. Ligeledes besørger og be 
koster min opvartning, giver mig pleje og i syg 
domstilfælde læge og medicin. 

g) Når jeg ved døden afgår besørger og bekoster kø 
beren en hæderlig begravelse efter egnens skik 
og brug. 

h) Af det køberen overdragne løsøre udtager jeg 
hvad jeg måtte behøve til brug og afbenyttelse 
sålænge jeg lever, men ligesom dette bohave ved 
bliver at være køberens ejendom således skal og 
så han have ejendom over de gangklæder som jeg 
efterlader mig. 

i) Aftægten sikres med prioritet i den afhændede 
ejendom med avl og afgrøde samt køberens øvrige 
ejendom næst efter 15oo Rbd. som skyldes til 
mine børn Peder Sørensen, Martinus Sørensen og 
Louise Sørensen. 
I henseende til denne sikkerhed tinglæses nær-
værende skøde tillige som pantebrev. 

Da nu Rasmus Sørensen har afgjort købesummen 2ooo 
Rbd. dels ved at have kvitteret for sit tilgode-



havende prioriteret i ejendommen 5oo Rbd. efter en 
mig under 29/12 1862 for ialt 2ooo Rbd. udstedt 
d. lo/lo 1864 tinglæst panteobligation, 
dels ved at overtage og tilsvare den sum 15oo Rbd. 
som jeg efter bemeldte obligation skylder mine børn 
Peder Sørensen, Martimus Sørensen og Louise Søren-
sen hvilken sum han indfrier efter overenskomst 
med kreditorerne uden ansvar for mig så skal de 
ovennævnte ejendomme Matr. nr. 9 ^ og 15 ^ i Ålsro 
de m.m. herefter tilhøre ham med de samme rettig-
heder og forpligtelser hvormed jeg har ejet samme 
og iøvrigt på de ovennævnte vilkår, hvorhos bemærk 
es at aktieretten for 1/6 bankhæftelse er reser-
veret en tidligere ejer. 
at en ved kontrakt læst 19/1 1859 bortsolgt gade-
lod og en ved kontrakt af 5/2 1855 bortlejet jord-
lod på 3 skp. land ikke vedkommer denne afhændede 
ejendom, hvad dog ikke kan sees af pantebogen samt 
at Matr. nr. 9 ^ yder præstetiende under Matr. nr 
9 ^ 
Aftægten efter post 3 ansættes til en årlig værdi 
af 8o Rbd. der for 5 år udgør 4oo Rbd. Boligens 
indretning og begravelsen anføres til loo Rbd. og 
hertil kommer den kontante købesum 2ooo Rbd. er 
ialt 25oo Rbd. 



Skrevet i Grenå d. 25/7 1868 

Mette Kirstine Pedersdatter 
m.f.p. 

Til vitterlighed 

Lunøe Hans Smed 

Læst i retten I 0 / 8 1868. 



SKØDE AF 29/12 1862 - læst lo/lo 
1864 til Mette Kirstine Pedersdat 
ter i Ålsrode. 



SKØDE. 

Ar 1864 den lo. oktober blev læst i retten nr.6 
skøde fra Niels Nielsen til Mette Kirstine Pe-
dersdatt 
Ålsrode. 
dersdatter på parcellen Matr. nr. 9 ^ ogl5 ^ i 

SKØDE. 

Underskrevne Niels Nielsen - gårdejer i Ålsrode 
- i ægteskab med Jens Sørensens enke Hanne Ma-
rie Pedersdatter - som nu efter gjort vitter-
ligt har uden forudgående skrifttlig købekon-
trakt solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælg 
er, skøder og aldeles afhænder til Mette Kirsti 
ne Pedersdatter - Søren Martinussens frasepare-
rede hustru - parcellen Matr. nr. 9 ^ og 15 ^ af 
den mig efter skøde tinglæst 2o/l 1862 tilhøren-
de gård af Ålsrode Matr. nr. 15 samt 9 og 21 
Ålsrode kær hvilke ejendomme er udstykket med 
indenrigsministeriets approbation af 14/1 1859 
hvorefter den hermed afhændede parcel er anført 
til hartkorn 
Matr. nr. 9 ^ til 1 1/4 alb. 
Matr. nr. 15 ^ til 6 skp. 1 fdk. og 1 3/4 alb. 
med samlet gammelskat 6 rdl. 39 sk. 



Da Mette Kirstine Pedersdatter har betalt mig 
købesummen 2ooo Rbd. så skal den indbemeldte par 
cel Matr. nr. 9 ^ og 15 i Ålsrode , der af kø-
beren er bebygget herefter tilhøre hende med de 
samme rettigheder og forpligtelser hvormed jeg 
har ejet den og forøvrigt på de vilkår at hun be 
taler alle skatter og afgifter af det solgte som 
er forfaldne eller herefter forfalder til beta-
ling -
samt at aktieretten for 1/6 af bankhæftelsen er 
reserveret en tidligere ejer. 
Til bekræftelse under min hånd i vidners overvæ 
relse. 

Skrevet i Grenå d. 29/12 1862 
Niels Nielsen 

Til vitterlighed: 
Lars Bønløkké 

Lunøe 

Læst inden Nørre og en del af Sdr. Rerreds ret 
mandagen den lo/lo 1864 og indført i protokollen 

G. Nyborg. 



Ved separationen blev det bestemt at Mette Kirsti 
ne Pedersdatter til juni termin fik udbetalt 3ooo 
Rbd. 
Af disse penge skulle de 2ooo Rbd. sikres de 4 u-
gifte børn til lige deling ved moderens død. 
Som sikkerhed for disse penge bliver der nu ved 
skødets tinglæsning lo/lo 1864 udstedt en panteobl 
i det af Mette Kirstine Pedersdatters nybyggede 
hus til hvert af børnene for 5oo Rbd. 

Obl. aflæst 1883 



Folketælling i Ålsrode 
I880 

et hus 
Mette Kirstine Pedersen 69 år fraskilt født i 

Tøstrup sogn husmoder 
Martinus Sørensen 37 år gift født i sognet 

arbejder i landbruget. 
Karen Marie Sørensen 29 år gift født i sognet 

hans kone 
Jens Christian Sørensen lo år ugift født i 

sognet 
Peder Sørensen 5 år ugift født i sognet 
Kirsten Marie Sørensen under 1. år født i sog-

net deres børn. 



RASMUS SØRENSEN 
SØN AF 

SØREN MARTINUSSEN I Ålsrode 



Matr. nr. 15 

RASMUS SØRENSEN. 

b 

1868 
Skøde af 25/7 1868 - læst lo/8 1868 fra Mette Kir 
Stine Pedersdatter til Rasmus Sørensen 

1895 
Fogedudlægsskøde af 2o/9 1895 læst 23/9 1895 til 
Anders Hansen. 
19o6 
skøde af 2o/ll 19o6 - læst 26/11 19o6 fra Anders 
Hansen til Anton Marius Andersen 

og så fulgte parcellen Matr. nr. 

Når Rasmus Sørensen i 1895 må afgive sin gård 
skyldes det at han er kommet i restance med ydel-
serne til et kreditforeningslån på 8oo kr optaget 
1885 ved udstdelse af en 1. prioritets panteobl. 
i ejendommen 3/12. 
Da Rasmus Sørensen ikke kan betale foretager kre-
ditforeningen udlægsforretning 9/5 1895 og ved den 
efterfølgende auktion 13/7 1895 afgiver husejer 
Anders Hansen et bud på 2ooo kr for ejendommen 
Matr. nr. 15 ^ og 9 ^ og får ejendommen tilkendt 



Rasmus Sørensen flytter fra Ålsrode og bosætter 
sig på Bredstrup Mrk. og ernærer sig som fisker. 
19oo 
Rasmus Sørensen Tinesen død 5/6 19oo - fundet i 
havet udfor Ramskov - og begravet 11/7 19oo i Ål-
sø - Fisker af Bredstrup Mrk . Gammelsogn . Nør-
re Herred - født i Ålsrode - søn af gårdfæster Sø 
ren Martinussen og hustru Mette Kirstine Peders-
datter i Ålsrode ugift 52 år. 



MARTIN CHRISTENSEN BRUN. 



MARTIN CHRISTENSEN BRUN. 

Født på gården " Birkehøj " i Ålsø som søn af gdr. 
Chresten Brun, 

1847 
Født 5/3 og døbt 7. søndag efter trinitatis i Ålsø 
kirke d. 18/7 
søn af gårdmand Chresten Brun og hustru Dorthea Ma 
rie Jacobsdatter i Ålsø. 
Faddere: Gårdmand Jens Vester og Peder Skræder i 

Homå. 
Gårdmand Niels Thomsen i Ålsø 
Jacobine Davidsen i Homå som bar barnet. 

Martin Christensen forblev ugift, 

1919. 

Død i Ålsrode 25. juli 

19o6 Navnebevilling til navnet Martin Brun 



Ved gårdkøbet 1875 blev Martin Christensen Brun 
ejer af Matr. nr. 17 ^ og 4 ^ i Ålsrode. 
Købet foregik mellem hans farbroders kone så det 
hele blev ligesom i familien. 



Matr. nr. 17 

KØB 

d 

Denne erhverves ved skøde af 23/12 1882 - tinglæst 
3o/7 1883 fra Hans Peter Brun. 

Hans Peter Brun var hans farbroder Rasmus Bruns 
søn. 



SALG. 

Matr. nr. 17^ 

SKØDE. 

Jeg Martin Christensen Brun af Ålsrode skøder her-
ved til Peder Jensen Drejer sammesteds den mig 
tilhørende ved indenrigsministeriets udstyknings-
resolution af 14/5 1884 udparcellerede Matr. nr. 
17 ^ af Ålsrode by, Ålsø sogn ansat for hartkorn 
1 1/4 alb med gammelskat o,33 kr. og pålignet tien 
devederlag rug 1/4 fdk. og præstekorntiende i byg 
og havre henholdsvis 1 fdk^ 1/4 fdk. 
Hvorimod der ifølge samme resolution ikke er til-
delt parcellen noget vederlag for småredsel. 
Da Peder Jensen Drejer kontant har betalt den ac-
corderede købesum 4oo kr. så skøder jeg herved ham 
nævnte parcel Matr. nr. 17 ^ af Ålsrode, der her-
efter skal tilhøre ham med de samme rettigheder 
og forpligtelser ejendommen har tilhørt mig og i-
øvrigt på vilkår at han betaler skatter og afgif-
ter fra 1/7 dette år og at omkostningerne ved nær-
værende skødes udstedelse og tinglæsning deles li-
ge mellem parterne. 
Parcellen er indbefattet under de på min ejendom 
Matr. nr. 17 ^ hvilende hæftelser hvorfra den dags 
dato vil være frigjort. 



Ålsrode p.t. Grenå d. 5/11 1884 
Martin Christensen Brun 

Til vitterlighed: 

Brochmann G. Pedersen. 

Læst 8/12 1884. 



KØB 

Matr. nr. 37 ^ og 17 

SKØDE. 
Underskrevne husejer Peder Jensen Drejer af Ålsro-
de skøder og overdrager til gårdejer Martin Brun 
af Ålsrode de mig tilhørende ejendomme i Ålsrode 
by, Ålsø sogn 
Matr. nr. 37 ^ af hartkorn 3 fdk^ 1 i / 4 alb med 

gammelskat 1,15 kr. 
Matr. nr. 17 ^ af hartkorn 1 3/4 alb og gammelskat 

0,33 kr. 
med derpå værende bygninger med disses mur og nagel 
faste tilbehør, ejendommend beholdning af gødning, 
og fourage, besætning samt inventar og alle ind-
bogenstande uden undtagelse. 
Da Martin Brun har berigtiget købesummen 26oo Kr. 
derved at han har indbetalt mig panteobligation 
med 1. prioritet i det herved solgte så skal den 
anførte ejendom med tilbehør tilhøre ham med de 
samme rettigheder og forpligtelser som den har til 
hørt mig og iøvrigt på de vilkår at jeg forbehold 
er mig den bopæl i bygningen jeg hidtil har benyt 
tet for tiden fra dags dato til 1. maj 1887 hvil-
ken beboelse for stemplets skyld ansættes til en 
værdi af 3o. kr. og at han betaler skatter og af-



gifter af ejendommen fra dags dato og udreder de 
ved nærværende overdragelse forbundne omkostning-
er . 
En på Matr. nr. 17 ^ hæftende vejret hæfter også 
på Matr. nr. 17 

Alsrode d. 11/5 1886 
Peder Jensen Drejer 

m.f.p. 

Til vitterlighed: 
Hans Andersen Hans Sørensen 

Læst 24/5 1886. 



KØB. 

Parcellen Matr. nr. 18 ^ 

Underskrevne gårdejer Chresten Pedersen af Ålsro-
de sælger og afhænder herved til gårdejer Martin 
Brun sammesteds til forening med hans anden ejen-
domsgård den østlige del af den mig ifølge skøde 
af 4/1 187o - læst lo/l 187o tilhørende ejendom 
Matr. nr. 18 ^ der står for hartkorn 4 skp. 1 fdk 
1 ^ alb med gammelskat for Matr. nr. 18 ^ og 19 
ialt 75,73 kr. ---

SKØDE. 
Underskrevne gårdejer Chresten Pedersen af Ålsrode 
gør vitterligt ifølge vedhæftede købekontrakt at 
have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger 
skøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til 
gårdejer Martin Brun sammesteds parcellen Matr. nr 
18 ^ Ålsrode by, Ålsø sogn - hvilken parcel af 
24. februar 1886 er ansat for hartkorn 1 td. 3 skp 
3 fdk og 2 alb og gi. skat 25,48 kr. samt andel i 
præstetiende svarer årligt 3 skp. 2 1/4 fdk. rug, 
3 skp 2 3/6 fdk. byg, og 3 skp 2 3/4 fdk havre og 
da køberen nu har berigtiget den anordnede købe-
sum 6ooo kr. ved til mig at udstede panteobligati 
on for nævnte beløb hvorved er givet 1. prioritets 
ret i den solgte ejendom m.m. så erklærer jeg her 



ved for mig og arvinger ingen videre ret eller ej 
endom at have til den solgte parcel Matr. nr. 18 ^ 
af Ålsrode, men at denne herefter skal tilhøre 
køberen Martin Brun og arvinger med alle de rettig 
heder og forpligtelser hvormed jeg hidtil har ej-
et samme og således som ældre adkomster hjemler. 

Grenå d. 16/6 1886 
Chresten Pedersen. 

Til vitterlighed: 
A. Udsen Lutten 

Læst 21/6 1886. 



SALG. 

Matr. nr. 17 ^ , 4 ^ 17 ^ , 

SKØDE. 
Undertegnede gårdejer Martin Christensen Brun a^ 
Ålsrode sælger, skøder og endelig overdrager her 
ved i henhold til vedhæftede kommunicationsskriv-
else af 22. f. mdr. indeholdt samtykke fra Randers 
Amt til den umyndige Wentzel Oluf Wilhelm Dinesen 
med fader og værge hofjægermester V. L. Dinesen 
til Katholm den mig tilhørende ifølge skøder ting 
læst 15/3 1875, 3o/7 1883 og 21/6 1886 ejendomme 
i Ålsrode by, Ålsø sogn på følgende vilkår. 

1 
Underskrevne overdragelse er indbefattet ejendom 
men 
Matr. nr. 17 ^ af hartkorn 2 td. o skp. 2 fdk. 1 

3/4 alb med gammelskat 37,48 kr. 
Matr. nr. 4 ^ af hartkorn 3 skp. 3 fdk. med gammel 

skat 7,o8 kr. 
Matr. nr. 17 ^ af hartkorn 1 td. 3 skp. 3 fdk. 2 

alb. med gammelskat 25,41 
alle af Ålsrode by, Ålsø sogn med tilliggende jord 
arealer ialt ca 133 tdl. med påstående bygninger 
med mur og nagelfast tilbehør herunder kakkelovne 
og komfurer og indmurede kedler og overhovedet 
alt hvad der står i jord og rodfast forbindelse 



med ejendommen. 
Endvidere medfølger den på ejendommen tilstedevæ-
rende påviste besætning, hvorunder 4 heste, 1 føl 
11 køer og 6 ungkreaturer, 1 so, 5 svin, lo får 
og 1 vædder, endvidere inventar og redskaber her-
under maskiner, vogne, seletøj og folkesenge, bor 
de og bænke i køkken og folkestue så at fra hånd 
len alene er undtaget foruden mit indbo en 1 års 
plag, 1 fjedervogn, 1 sæt seletøj, samt de mig 
tilhørende parter i en roesåmaskine, radrenser og 
1 hesterive. Endelig medfølger hele den ved ejen 
dommen værende avl og afgrøde samt gødning. 
Ejendommen og det iøvrigt overdragne overtages af 
køberen i dag i den stand, hvori det er og fore-
findes og med de rettigheder, byrder og forplig-
telser hvormed jeg har ejet ejendommen hvorved be 
mærkes med hensyn til samtlige Matr. numre at ak-
tieretten for 1/6 bankhæftelse er reserveret. Med 
hensyn til Matr. nr. 17 ^ 4 ^ 4 ^ og 17 ^ at ej-
eren ved skøde til Søren Martinussen tinglæst 25 
juli har påtaget sig vedligeholdelse af 2 over ej 
endommen gående veje, hvorhos sælgeren har forbe-
holdt sig nogle træer og med hensyn til Matr nr. 
18 ^ at den ved skøde tinglæst 11/7 1853 til Peder 
Christensen Konge er pålagt ejendommen en vejser-
vitut. 



Ejendommen der idag tiltrædes af køberen henlig-
ger fra d. dato for hans regning og ricico i en-
hver henseende med adgang for ham i ildebrands-
tilfælde at oppebære assurancesummen for bygninger 
og løsøre dog til anvendelse på anordningsmæssig 
måde. 

3 
Alle af ejendommen gående skatter og afgifter samt 
tiender der forfalder indtil 1/4 1898 betaler sælg 
eren, der således navnlig afholder den kongelige 
skat for oktober termin 1897 og 1. kvartals kom-
muneskat for 1898 samt tiender for 1897 hvorimod 
alle med og efter 1/4 1898 forfaldne skatter og af 
gifter af nævnte art betales af køberen. 

Købesummen er accorderet til 38ooo kr. der afgøres 
og berigtiges derved at køberen overtager eller 
indfrier som han med vedkommende kan forenes den 
på 1. prioritet i ejendommen indestående kapital 
stor 21,000 kr 
der skyldes til Kreditforeningen af 
jyske landejendomsbesiddere ifølge 
obligation af 8/1 læst 15/1 1894 over 
tager eller indfrier den umiddelbart 
efter og i forbindelse med nævnte 21ooo 



prioriterede til kreditor skyldig ka-
pital stor 4ooo kr. 
ifølge obligation af 6/7 - læst 8/7 
1895 og forrentes og afdrager køberen 
disse kapitaler fra 11/12 1897 på 
statutmæssig måde 
De på gælden gjorte afdrag såvelsom 
anparter i foreningens reserve- og 
administrationsfond tilfalder køberen 
uden vederlag. 
Restkøbesummen 13ooo kr 
betaler køberen i dag kontant og tje-
ner min Martin Christensen Bruns under 
skrift herpå tillige som kvittering 
for den kontante del af købesummen. 

5 
Alle omkostninger der flyder af denne handel og 
ere i forbindelse med dens berigtigelse betales 
med halvdelen til hver dog vil køberen have at be 
tale de med ejendommens omprioritering forbundne 
omkostninger. 
Med bemærkning at værdien af det overdragne løs-
øre andrager Sooo kr beregnes stemplet til nær-
værende skøde efter 1. klassetaxt 5o,ooo kr - 2oo 
kr og efter gældsbrevets taxt af 8ooo kr liSokr 

lait 2ol,3o kr 



Og da nu køberen har betalt mig kontant 13ooo kr 
- har lovet at overtage samt forrente og afdrage 
statutmæssigt den i ejendommen indestående prio-
ritetsgæld stor oprindelig 25ooo kr. fra 11/12 
1897 og iøvrigt har forpligtet sig til at over-
holde de betingede købsvilkår i alle ord og punk 
ter, skøder og endelig overdrager jeg Martin 
Christensen Brun fra mig og arvinger til den u-
myndige Wentzel Oluf Wilhelm Dinesen til Katholm 
med fader og værge hofjægermester V. L. Dinesen 
og køberens arvinger den fornævnte ejendom Matr. 
nr. 17 s 4 e d ^g ^ d ^^ ^g e ^^ Ålsrode 
by, Ålsø sogn med jorder, bygninger og løsøre 
som skrevet står skal følge og tilhøre ham frit 
og frels for hver mands krav og tiltale og under 
hjemmelsansvar for mig efter loven. 

Til bekræftelse med vore underskrifter 
i oygrværeigg af (yen^g vifferiigAads-
vidner. 

p.t. Katholm og Katholm d. 13/12 1897. 
Som sælger Som fader og værge 

for køberen. 

Martin Christensen Brun V. L. Dinesen 
Til vitterlighed såvel for sælgers som for hof-
jægermester Dinesens underskrift 

A. Andersen M. Pedersen 



Skødet læst i retten 2o/12 1897. 

Køberens fader hofjægermester Wnetzel Laurentius 
Dinesen andrager om at den kontante købesum ud-
betales af den umyndiges indestående midler i 
overformynderiet, hvilket bevilges og bevilling 
en læses samme dag som skødet. 



1 -7 a 17 m.m. 

19o6. 
Exekutorbevilling efter Wentzel Oluf Wilhelm Dine 
sen tinglæses 23/7 19o6 som adkomst for Chr. F. 
Kuhn og V. Boller. 

19o7 
Skøde af 15/12 19o6 læst 7/1 19o7 fra Chr. F. Kuhn 
og V. Boller til hofjægermester Wentzel Laurenti 
us Dinesen til Katholm. 

1916 
Efter køberens død i 1916 sælges Katholm til hof-
jægermester H. Collet og 17 ^ m.m. følger med salg 
et. 

Ejendommen ophører i 19o7 med at være en selv-
stændig ejendom i Ålsrode. 



WENCEL OLUF WILHELM DINESEN 

19o6 
Wencel Oluf Wilhelm Dinesen død 23/1 19o6 i Paris 
i rue de Courcelles nr. 6. Begravet i Ålsø 3/2 
19o6, attachie ved den danske legation i Paris, 
født på Katholm, søn af hofjægermester Wencel 
Laurentius Dinesen og Klara Anna Sofie Suhr af 
Katholm - ugift - 24 år. 



Martin Christensen Brun sidder efter salget med 
Matr. nr. 17 ^ og 37 ^ og 16 ^ 

SALG 
Matr. nr. 17 ^ og 37 ^ 
Disse matrikler sælges ved skøde af 1/11 1916 
læst 13/11 1916 til Hofjægermester H. Collet til 
Katholm og salget medfører at de nævnte matr. kom 
mer under Katholm. 



Matr. nr. 16 ^ 

KØB. 

Martin Brun havde ved skøde af 2o/2 1895 - læst 
25/2 1895 overtaget matriklen fra Peder Andersen. 

SALG. 

Skøde af 16/5 1917 - læst 4/6 1917 fra Martin Brun 
til Peder Pedersen. 

Matriklen var i 186o solgt af Dinesen ved skøde 
af 2o/6 - læst 9/7 186o til lærer Th, Rasmussen 
i Ålsrode. Da han døde i 1883 blev ejendommen af 
hans hustru Ane Mette Rasmussen solgt til Peder 
Andersen som i 1895 sælger til Martin Brun. 
Peder Andersen var født 13/1 1856 på Fænø og efter 
fulgte Th, Rasmussen som skolelærer i Ålsrode fra 
1883. Han var gift med Ane Petrine Bønløkke datter 
af gdr. i Ålsrode Lars Christensen Bønløkke. I 
1895 flytter familien til Ålsø. 



Matr. nr. 16 ^ 

KØB. 

Martin Brun køber ved auktionsskøde af 16/1 1917 
- læst 22/1 1917 ejendommen Matr. nr. 29 ^ 

Det er denne ejendom han ejer og bebor ved sin 
død 25. juli 1919 og i skiftet efter ham sees at 
han har drevet en høkerforretning ved sin død. 



SKIFTEUDSKRIFT. 

Nørre og en del af Sdr. Herreds skifteprotokol. 

År 1919 d. 5/8 formiddag kl. lo blev skifteret-
ten sat på herredskonoret i Grenå og i den ordi-
nære skifteforvalter og skrivers fraværelse ad-
mistreret af hans konstituerede fuldmægtig cand 
jur Faber i henhold til Randers Amts konstituti-
on af 31 . f. m. med undertegnede vidner, hvor da 
foretoges 

Boet efter høker Martin Brun af 
Ålsrode - død d. 25. juli 1919 

Fremlagt blev: 
1) Skrivelse af 4. ds. fra sagfører Viale i Gre-

nå 
2) Fuldmagt for samme fra afdødes arvinger der er 

a) enke Christiane Sallingbo f. Brun 
b) Ernst Brun i Ålsrode 
c) Musikdirektør A. Andreassen i Grenå 

alle fuldmyndige. 
3) Et under 23. f.m. notarialiter oprettet testa 

mente hvor de ovennævnte personer er indsat 
som arvinger. 

Sagfører Viale begærede boet overtaget til pri-
vat skifte og deling af arvingerne i henhold til 
fuldmagten 



MARTIN BRUN, 

Død i Ålsrode d, 25/7 1919 på Amtssygehuset i Gre 
naa og begravet i Ålsø 29/7 1919 
Høker i Ålsrode 
Født i Ålsrode 5/5 1847 - søn af gårdmand Chrest 
en Brun og hustru Dorthe Marie Jacobsdatter i Ål 
sø 
ugift - 72 år gi. 



Afdøde var ugift. 
Boet overtaget af de myndige arvinger uden offent 
lig skiftebehandling 
Det originale testamente tilbageleveret og gen-
part heraf fremlagt. 

Skifteretten hævet 
Faber 

Neergaard 
Willesen 



Arvingerne sidder nu med Matr. nr. 29 ^ og sælg 
er hurtigt ejendommen. 



SKØDE. 

Undertegnede enke Christiane Sallingbo f. Brun 
af Ålsrode, Ernst Brun ibid og musikdirektør A. 
Andreassen i Grenå der som eneste myndige arving 
er har overtaget dødsboet efter høker Martin 
Brun - Ålsrode - sælger og skøder herved til An-
drea Jacobsen den boet tilhørende ejendom Matr. 
nr. 29 ^ i Ålsrode Ålsø sogn af hartkorn 1 fdk. 
1 1/4 alb med bygninger og disses jord, mur og 
nagelfaste genstande samt 1 disk, 1 kaffemølle 
og baghylder og øvrigt rette tilhørende og til-
liggende. Køberen betaler alle fremtidige skat-
ter og afgifter af det solgte. 
Omkostningerne deles lige. 
Købesummen 4ooo kr. er afgjort ved kontant beta-
ling af 29oo kr. og ved at køberen for egen reg-
ning overtager til indfrielse eller forrentning 
den indestående prioritet i husmandskreditforenin 
gen oprindelig Iloo kr. således at afdrag og re-
servefondsandele kommer køberen tilgode. 
Og skal den nævnte ejendom fremtidig følge og til 
høre køberen med den ejendomsret hvormed vi har 
ejet samme, idet vi påtager os sædvanlig van -
hjemmel efter loven 

p.t. Grenå d. 9/8 1919 



Andrea Jacobsen 

Ernst Brun Christiane Sallingbo 
Andreas Andreassen. 



Matr. nr. 29 ^ 

1922 SALG 

Skøde af 12 juli - læst 19. juli fra Andrea Jacob 
sen til Johannes Vaslev 1922 



ARVINGERNE 



ERNST BRUN. 

1894 
Ernst Brun - født lo/7 1894 og døbt i Ålsø kirke 
9/9 1894 ^ søn af gårdmand Hans Peter Rasmussen 
Brun og hustru Rasmine Katrine Kristensen af Åls 
rode 39 år gi. 
Faddere: Barnets forældre 

Gdr. Anders Andersen og hustru af Ålsro 
de 
Gdr. Martin Brun af Ålsrode. 



CHRISTIANE CHRISTENSDATTER BRUN 

1842 
Født I 8 / I 0 og døbt i Ålsø kirke 2. juledag d. 26. 
december. 
datter af gårdmand i Ålsø på gården " Birkehøj " 
Chresten Hansen brun og hustru Dorthea Marie Ja-
cobsdatter. 
Faddere: Gårdfæster Rasmus Brun i Ålsrode. 

David Pallesen og Peder Pedersen af Homå 
samt gårdfæster Jørgen Nielsens hustru 
af Ålsø, som bar barnet. 

Chresten Hansen Brun 
Født i Spentrup 11/8 
1815 
Gårdmand i Ålsø 
Død i Ålsrode lo/9 19ol 
og begravet i Ålsø 17/9 

Dorthea Marie Jacobs-
datter. 
Født i Homå 2o/5 18o9 
Død i Ålsø 6/7 1872 

CHRISTIANE CHRISTENSDATTER BRUN 



JENS PEDERSEN SALLINGBO 

Født i Ålsø 21/9 1839 som søn af husfæster Peder 
Hansen Sallingbo pg hustru Anne Nielsdatter. 

Gift med Christiane Christensdatter Brun. 

1915 
Jens Pedersén død i Ålsrode 4/9 1915 og begravet 
11/7 i Ålsø. indsidder i Ålsrode^ født i Ålsø by 
21/9 1839, søn af husfæster Peder Hansen Salling 
bo og hustru Anne Nielsdatter i Ålsø, gift med 
Christiane f. Brun 

Peder Hansen Sallingbo 
husfæster i Ålsø 

Anna Nielsdatter 
Død 15/4 1877 i Ålø 
enke efter gdr. Pe-
der Hansen Sallingbo 
i Ålø 82 år gi. 

JENS PEDERSEN SALLINGBO 



ANDREAS ANDREASSEN 

Født i Ålsrode som søn af høker og musiker Hans 
Severin Andreassen og hustru louise Andersen 3- r 

Folketælling i Ålsrode 
I880 

1 hus 
Hans Severin Andreassen 4o år gift evangelisk 

kristelig tro født i Vejlby sogn 
høker. 

Louise Andersen 39 år gift lutheraner - født i 
sognet hans kone. 

Kareline Andreassen 12 år ugift født i sognet 
Andreas Andreassen 9 år do do 

deres børn. 

Familien kommer til Ålsrode og her køber de i I880 
et hus ved skøde af 9/1 I880 - læst 12/1 I880. 



SKØDE. 

Underskrevne husejer Niels Christensen med til-
navnet Konge af Ålsrode gør vitterligt at have 
uden forudgående skriftlig købekontrakt solgt og 
afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og 
aldeles afhænder til høker Hans Severin Andreas-
sen af Ålsrode det mig tilhørende af mig selv op 
førte hus i Ålsrode by tilligemed lejeretten til 
husets under og tilligende grund der er gadejord 
og lejet af bymændene i 1857 på 5o år efter u-
tinglæst kontrakt og hvoraf svares en årlig af-
gift af 2 kr. 
Og da køberen nu har berigtiget den anordnede kø 
besum 3o5 kr. så skal det indbemeldte hus med 
lejeret herefter tilhøre ham med de samme rettig 
heder og forpligtelser hvormed det har tilhørt 
mig 
Retsanmærkning frafaldes med hensyn til adkomst 
mangler 

Dette til bekræftelse med min 
hånd i vidners overværelse 

Ålsrode d. 9/1 188o 
Niels Christensen Konge m^f.p. 

Morten Mortensen H. P. Christrup 

Læst 12/1 188o 



Huset havde Matr. nr. 67. 
1895 
Skøde af 22/11 1895 - læst 2o/l 1896 fra lodsejer-
ne i Ålsrode til Hans Severin Andreassen 
Hans Andreassen sælger til sin søn: 
19o2 
Skøde af 3o. august 19o2 - læst 1/9 19o2 fra 
Hans Andreassen til Andreas Andreassen. 

Andreas Andreas en bliver udnævnt 
til musikdirektør i Grenå og sælger sit hus til 
Jens Kjeldsen ved skøde af 21/okt. tinglæst 27/lo 
19o2. 
Han flytter til Grenaa 
19o5 
Deklaration tinglæst 2!/5 19o5 fra Lodsejerne i 
Ålsrode hvorfor ejendommen tilhører Jens Kjeldsen. 
19o8 
Skøde af 26/3 - læst 6/4 19o8 fra Jens Kjeldsen 
til Ålsrode Brugsforening. 
Nu blev der brugsforening i huset og Jens Kjelds-
sen flytter til Ålsø hvor han blev bestyrer på 
Fattiggården indrettet i " Birkehøj ". 



Efter at Hans Severin Andreassen solgte sit hus 
flytter familien til Glatved. Her dør de henholds 
vis i 19o9 og 14. 

19o9 
Louise Andersdatter død i Glatved 25/9 19o9 og be 
bravet 2/lo i Ålsø - musiker Hans Severin Andres-
sen Bassegårds hustru af Ålsrode født i Ålsrode 
datter af gårdfæster Anders Nielsen og hustru 
Karen Simonsdatter i Ålsrode - 67 år gi. 

1914 
Hans Severin Andreassen Bassegård død lo/2 på 
Glatved Mrk. musiker af Ålsrode, født i Vejlby 
19/9 1839, søn af husmand Andreas Sørensen Bas-
segård og hustru Dorthe Kirstine Hansdatter af 
Vejlby - gift med Louise Andersedatter - død 25/9 
i Glatved - sidste fælles bopæl Ålsrode - enke-
mand. 


