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HANS ANDERSEN SLOT 
FÆSTER 1714 - 42 



HANS ANDERSEN SLOT 

Født ca 1682 

Gift 1713 
1713 
Som: 1 post Epiph den 8. januar trolovet Hans An-
dersen og Karen Rasmusdatter i Ålsrode. 
1713 
Dom: 3 Quadragenes den 19. marts eopuleret Hans 
Andersen og Karen Rasmusdatter i Ålsrode. 

1742 
Dom; Quinquag : den 4. februar jordet Hans Slot i 
Ålsrode gi. 6o ar. 



KAREN RASMUSDATTER. 

Født 

Gift 1. gang: 
1710 
Dom: 1 ^^ advent den 3o. november copuleret i Ål-
sø kirke Poul Iversen og Karen Rasmusdatter af 
Ålsrode. 

Karen Rasmusdatter blev kone på 
jordebogsmatriklen nr. 11 ( Marieløkke ) 

Gift 2 gang: 
1713 
Dom: 1 post Epiph den 8. januar trolovet Hans An-
dersen og Karen Rasmusdatter i Ålsrode. 
1713 
Dom: 3 Quadrogenes den 19. marts copuleret Hans 
Andersen og Karen Rasmusdatter i Ålsrode. 

Karen Rasmusdatter blev ved dette 
giftermål kone på jordebogens matrikel nr. 7 



BØRN AF HANS ANDERSEN SLOT I ÅlRODEa 
OG 

KAREN RASMUSDATTER 



BODIL HANSDATTER 
1713 
Dom: 16 trinitatis den 1. oktober døbt i Ålsø kir 
ke Hans Slottes pigebarn af Ålsrode med nafn: 

BODILD 
som frue Geheimeråds pige Susanne Marie holt 
Faddere vare: Hans Ladefoged, Hans Møllerup 

2 staldkarle Jens og Søren 
Rasmus Persen og Søren Slot 
Item 
Anna Helena Bryggerpige og Koche-
pige på Catholm 

1713 
Dom: 22 trinitatis den 12 november intr. Hans Slot 
tes kone af Ålsrode 



MAREN HANSDATTER. 

1715 
Dom: 1 trinitatis den 23. juni døbt Hans Slottes 
pigebarn af Ålsrode med nafn: 

MAREN 
som Rasmus Pedersens kone af Høbjerg bar. 
Faddere: Søren Slot, Anders Nielsen, Hans Ander-

sen af Ålsrode 
Item: 
Peder Rasmussen og Inger Rasmusdatter af 
Høbjerg 
noch 
Jacob Nielsens, Rasmus Bloches og Niels 
Hansens koner af Ålsrode. 

1715 
Dom: ) trinitatis den 4 august intr. Hans Slottes 
kone af Ålsrode i Ålsø kirke. 

1715 
Dom: 22 trinitatis den 17. november begravet Hans 
Slottes pigebarn af Ålsrode navnlig MAREN - 22 ug 
er gammel. 



ANDERS HANSEN 

1716 
Dom: XV tri. den 2o. sept. døbt i Ålsø kirke 
Hans Slottes drengebarn af Ålsrode med navn 

ANDERS 
Anders Nielsens kene bar barnet. 
Faddere: Rasmus Pedersen og hans søn af Høbjerg 

Niels Møller på Catholm 
Søren Slot og Jacob Nielsen 
Item 
Niels Hansens og Niels Murmesters koner 
af Ålsrode 

1716 
Festo omnium Saneturum - Alle Helgensdag den 1. 
november - intr. Hans Slottes kone af Ålsrode. 



POUL HANSEN 

1718 
Dom: XI trinitatis den 28. august d&bt Hans Slot 
tes drengebarn af Ålsrode med nafn: 

POUL 
som Rasmus Pedersens kone af Høbjerg bar 
Faddere : Søren Slot, Anders Nielsen, Jacob Søren 

sen og Hans Rasmussen af Ålsrode 
Item 
Peder Rasmussen af Høbjerg 
samt 
Rasmus Bloches kone, Kirsten Slottes 
og Kirsten Nielsdatter af Ålsrode. 

1718 
Dom: 18 tri. den 16. okt. intr. Hans Slottes kone 
af Ålsrode. 



MAREN HANSDATTER 11 

tia 
Dom: 3 Quadragenes den 16. marts døbt Hans 
Slottes barn af Ålsrode med nafn: 

MAREN 
som Anders Nielsens kone sammesteds bar 
Faddere: Søren Slot, Søren Juul og Michel Rasmus-

sen af Ålsrode 
Præstens kone, Jacob Nielsens kone og 
Kirsten Slottes af Ålsrode. 

1721 
Dom: 
kone af Ålsrode. 

tia Dom: 3 p. Pasch den 4 maj intr. Hans Slottes 



1724 

Feria: 2 ^^ den 26. dec. intr. Hans Slottes kone 
af Ålsrode. 

Der er ikke anført nogen dåb. 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
HANS ANDERSEN SLOT 



SKIFTE EFTER HANS SLOTT 
I ÅiSRODE' 

Anno 1742 den 8. februar var jeg underskrevne 
Poul Raenhardt på Katholm tilligemed 2 tiltag 
ne vurderingsmænd navnlig Niels Christensen Hjul 
mand og Peder Sørensen Præst begge af Ålsrode for 
samlede udi sal. afgangne Hans Slottes hans efter 
ladte stervbo for at holde registrering og vurde 
ring samt skifte og deling imellem hans efterlad 
te enke Karen Rasmusdatter og 4 sammenavlede børn 
navnlig: 

Anders Hansen 26 år 
som var formynder for sin broder: 

Poul Hansen 2o år 
^de . og 2 piger: 

Bodil Hansdatter 28 år 
Maren Hansdatter 18 år 

og var på begges vegne tilstede Chresten Sørensen 
Slott og endvidere laugværgen Anders Nielsen -
alle af Ålsrode. 
Er da således begyndt som følger: 

Rd. Mrk. Sk. 
Udi Stuen 

1 langt fyrbord o 4 o 
1 gi. fyrskab o 1 o 
1 gi. fyr sengested o 3 o 
2 træstole a' 8 sk. o 2 o 



I den anden Stue 

1 gi, fyr sengested o 1 o 
2 sorte stedkar 0 0 8 
1 gi. kakkelovn af 3 jjernplader 1 2 o 
1 gi. egekiste uden lås o 3 0 
1 gi. fierling 0 1 0 
1 gi. ubugelig standtønda 0 0 2 
1 gi. salttrug 0 0 8 
1 gi. bøgeskab 0 0 lo 
1 kværn 0 0 8 
1 flødebøtte 0 0 6 

Udi Kjelderen 

1 fierling øltønde af eg 0 2 0 
1 ditto halvtønde 0 1 0 
1 rød stenflaske 0 0 6 
1 mæssingkedel 0 5 0 

1 Brøggerset 

1 gi. halvtønde kobberkedel 5 0 0 
1 egekar 0 3 0 
1 bøge salttrug 0 o 12 
1 gi. mæsketønde 0 o 8 
1 brøggerkar o 1 o 
2 ballier o 0 12 
2 stripper o 0 6 
1 bøgetrug 0 1 0 
1 gi. egebing 0 3 0 



2 løbe og 2 sælde 0 1 12 
3 sold a' stk. 4 sk. 0 0 12 
1 sædeløb 0 o 4 
2 sorte gryder 0 o 4 
2 røde potter 0 o 2 
2 røde stenfade o 0 4 
1 træskål 0 0 2 
1 gi. jernpande 0 0 8 
1 rist 0 0 6 
1 lågløst krus 0 0 8 
6 træ tallerkener o o 6 

Sengeklæder 
1 gi. sort sengedækken 0 0 8 
1 vadmels gråstribet overdyne 0 3 0 
1 hampegarns underdyne o 3 8 
1 hovedpude o 1 o 
1 par blårgarns lagner 2 0 0 

Den sal. mands gangklæder 
1 grå vadmels kjortel 0 4 0 
1 rød trøje o 2 0 
1 hvid ditto 0 1 12 
1 par skindbukser 0 1 4 
1 gi. hat 0 1 0 
1 hue 0 0 12 
1 par vanter 0 0 8 
4 halsklæder a'stk. 4 sk. o 1 0 
3 skjorter a 2 mrk. 1 o o 
1 par sko 0 3 0 



Udi Herberget 
1 gi. sengested 0 0 12 

Derudi 
1 hvid ulden overdyne 0 4 0 
1 hampegarns underdyne 0 3 0 
1 hovedpude o 1 0 
1 par blårgarns lagner o 1 0 
3 sække hver til een tønde a^stk. 

2 mark 1 0 0 
3 ditto 0 4 0 

På loftet 
2 hørleer a' 4 mrk. 1 0 
2 ditto gamle 0 4 0 
1 kiste til hamp 0 0 4 
1 bikube 0 0 6 
2 tønders sække hver a'stk. 8 mrk. 9 2 0 

Udi Gården 
1 vogn med alt sit behør 6 0 0 
1 ditto ringere 5 0 o 
1 gi. ditto 2 4 0 
1 slæde 0 2 0 
3 harver a^ 2 mrk. 1 0 o 
2 økser 0 4 0 
2 naver 0 1 0 
2 spigebor 0 o 6 
1 båndkniv 0 0 8 
1 buesav o 0 lo 



1 gravespade o o 8 
1 bagplov med &it bahør 1 2 0 
2 harver o 1 0 

Bæster 

1 grå vallak 5 år 9 0 0 
1 grå hoppe 9 år 8 0 0 
1 brun ditto 11 år 6 0 0 
1 sort vallak 17 år 2 5 0 
1 brun hoppe 6 år 7 0 0 
1 rød mærsplag 3 år 4 0 0 
1 brun vallak 2 0 0 
1 rød mærsplag 2 år ' 3 4 o 
1 blå ditto 2 4 0 
1 liden vallak 6 år 5 0 0 

Fæmon 
1 sort ko 9 år 4 o 0 
1 ditto 8 år 4 0 o 
1 ditto 14 år 2 4 0 
1 ditto 11 år 2 5 0 
1 ditto 3 år 3 0 0 
1 sorthjelmet kvie 3 år 2 0 0 
1 ditto 2 1 0 
1 blakket ditto 2 2 0 
1 sort stud 2 år 3 0 0 
1 blakket ditto 3 4 0 
1 sort årings kalv 2 0 0 
1 blakket ditto 2 0 0 



2 små kalve o 4 0 
lo stk. får a' stk. 2 mrk. 3 2 0 
2 unglam a' 2 mrk. 0 4 o 
4 ungsvin a' 2 mrk. 1 2 0 
1 so 0 3 0 
4 grise a' stk. 12 sk. o 3 0 

Udi laden 
Rug 8 td. a" td. 16 mrk. 21 2 0 
Byg 7 td. a' td. 12 mrk 14 0 0 
Havre 3 td. a' td. 7 mrk. 3 3 0 

Tilsammen 183 3 4 

Som er den hele boets indtægt, hvorpå skiftefor-
valteren tilspurgte enken Karen Rasmusdatter med 
sin laugværge om der var noget mere boet tilhø-
rende som tilstående gæld, rede penge eller 
andre varer, som ikke allerede registreret og 
vurderet var, hvortil hun og samtlige herværende 
arvinger svarede " NEJ " - de intet mere vidste. 
Dernæst fremkom den ældste søn Anders Hansen og 
producerede et fæstebrev af dato 16. oktober 
1737 som af sal. generalmajor Rosenørn er ud-
givet at bemeldte Anders Hansen sin faderes gård 
efter hans død skulle nyde, så pretenderede han 
og den besætning som dertil hører, samt vårsæden 
som af uvildige mænd er taxeret. 
løvrigt fratages til besætningen for en hel bon-
degård efter forordningen af 13. februar 1722 



o o 

o 

11 1 8 
8 1 0 

9 2 0 

Plovbæster a' stk. lo rdl. 80 
1 ny vogn med sit behør' lo o o 
1 plov med sit behør 2 o o 
1 harve o 3 

Til vårsæden 
Byg 5 td. 5 skp. a'td. 12 mrk. 
Havre 7 td. a'td. 7 mrk. 
Hvede 7 td. a' td. 8 mrk. 

Gårdens brøstfæld 
Gårdens bygninger er 4 rad huse som består af 60 
fag og fandtes noget brøstfældig på tømmer og 
tag så denne er at forbemeldte vurderingsmænd 
taxeret for 4o o o 
Bedrager sig på gårdens besætning og brøstfæld 
ialt til 161 1 8 
Endnu fratages som er tilgået 
til den sal. mands begravelse 6 o o 
Enken forlangte og at blive 
godtgivet til sin begravelse 6 o o 
End blev enken og samtlige herværende arvinger 
tilspurgt om de havde nogen ereditorer som i 
stervboet havde noget at kræve, hvortil de alle 
svarede " NEJ " 
Bedrager så boets besvær og udgift sig til den 
Sum: 173 1 8 



End erindres at den yngste søn Poul Hansen haver 
tjent udi gården bestandigt og nu på nogle år for 
tjent løn, men ej nydt noget for sin tjeneste und 
tagen klæder og føde, da han dog ved fremmede kun 
ne have fået løn, så kan han for al billighed ik-
ke nægtes for 4 år, som ej kunne være ringere end 
for hvert år 6 Rdl. 4 Mrk. - gør tilsammen 26 Rdl 
4 Mrk. - og efterdi bemeldte Anders Hansen bevis 
er med sit producerede fæstebrev at have gården 
i fæste og boets besvær og udgift overgår dens 
indtægt så bliver han hermed den hele bohave til 
trohånd leveret, med de vilkår, at han er velbår 
ne herskab ansvarlig for den ansatte brøstfæld og 
besætning, så og fornøje sin broder for den for-
dring som udmeldt er-
Item skifteforvalteren for dette skifte at holde 
angerløs i alle måder hvilket han og lovede. 
At således er passeret bekræfter alle nu med un-
derskrift 

Datum stervboet i Ålsrode ut supra 
På højædle og velbårne greve Peder Rosenørns veg-
ne som fuldmægtig 

Raenhardt 
Vurderingsmænd: 

Søren Pedersen Præst 
Niels Christensen Hjulmand 



På pigebørnenes vegne: 
Chresten Sørensen Slot 

Enkens Laugværge: 
Anders Nielsen 



ANDERS HANSEN SLOT 
FÆSTER FRA 1742 - ca 175o 



ANDERS HANSEN SLOT. 

Født i Ålsrode 1716 som søn af gårdfæster Hans 
Slot og hustru Karen Rasmusdatter. 
1716. 
Dom: XV trinitatis den 2o. september døbt i 
Ålsø kirke Hans Slottes drengebarn af Ålsrode 
med navn: 

ANDERS 
Anders Nielsens kone bar barnet. 
Fadderne var: Rasmus Pedersen og hans søn af 

Høbjerg 
Niels Møller på Catholm 
Søren Slot og Jacob Nielsen 
Item: Niels Hansens og Niels 
Murmesters koner af Ålsrode. 



POUL HANSEN SLOT 



POUL HANSEN SLOT 

Født i Ålsrode som søn af gårdfæster Hans Ander-
sen Slot og hustru Karen Rasmusdatter. 
1718 
Dom: XI trinitatis den 28. august døbt Hans Slot-
tes drengebarn af Ålsrode med nafn 

POUL 
som Rasmus Pedersens kone af Høbjerg bar 
Faddere: Søren Slot, Anders Nielsen, Jacob Søren 

sen og Hans Rasmussen af Ålsrode 
Item Peder Rasmussen af Høbjerg 
samt Rasmus Bloches kone, Kirsten Slot-
tes og Kirsten Nielsdatter af Ålsrode. 

175o : Gammelsogn kirkebog: 
1750 
12. februar trolovet Poul Hansen Slot - ungkarl 
fra Ålsrode og pigen Boel Pedersdatter - tjenen 
de S^ Rasmus Juul her i Grenå 
175o Ålsø kirkebog 
173o 
Den 1. juni copuleret Poul Hansen og Boel Peders 
datter af Ålsrode. 

1786 
Dom: Sexagesima den 19. februar lagt jord på af-
gangne Poul Hansen af Ålsrode - 66 år gi. 



GÅRDFÆSTER POUL HANSEN SLOTS 
1. KONE 

BOEL PEDERSDATTER 



BOEL PEDERSDATTER 

Født 1713 formentlig i Allelev som datter af 
Peder og hustru Mette Nielsdatter 

Navnet på hendes moder fremgår af skiftet efter 
hende i 1754. 
Lyngby kirkebog starter i 173o så hendes fødsel 
kan ikke findes. 

175o 
Gammelsogn kirkebog: 
12. februar trolovet Poul Hansen Slot - ungkarl 
fra Ålsrode og pigen Boel Pedersdatter - tiende 
S ^ . Rasmus Juul her i Grenå 
1750 
Ålsø kirkebog 
Den 1. juni copuleret Poul Hansen Slot og pigen 
Boel Pedersdatter af Ålsrode. 

1754 
Den 7. april jordet Poul Hansens kone i Ålsrode 
gi. 41 år. 



BØRN AF POUL HANSEN SLOT 
OG 

BOEL PEDERSDATTER 



KAREN POULSDATTER 

1768 
Dom: 4 advent den 2o. december døbt Poul Hansens 
barn af Ålsrode kaldet 

KAREN 
båren af Anders Tømmermands kone i Grenå 
Faddere: Niels Jacobsen, Niels Andersen 

Søren Nielsen og Mette Laursdatter 

1772 
Fredagen d. 31. januar blev den unge karl Peder 
Jensen Tækker og pigen Karen Poulsdatter - Poul 
Hansens datter af Ålsrode trolovede. 
1772 
Fredagen den 21. februar blev de ægteviede i Ål-
sø kirke. 
Peder Jensen Tækker blev husmand i Ålsrode 
1818 

Karen Poulsdatter død d. 29/3 og begr. 5/4 - ind 
sidder og fattiglem Peder Tækkers hustru i Ålsro 
de 
1824 
Feder Tækker død 14/11 og begr. 21/11 - almisse-
lem i Ålsrode. 



DØDFØDT BARN 31 

Den 2o. marts Poul Hansens drengebarn af Ålsrode 



PEDER POULSEN 

Født medio marts 1754 



SKIFTE EFTER BOEL PEDERSDATTER 
I ÅLSRODE 



SKIFIE 

Anno 1754 den 8. april mødte i stervboet i Åls-
rode på høje herskabs vegne fuldmægtigen Jacob 

de 
Hadsten fra Katholm med 2 tiltagne vurderings 
mænd Chresten Slot og Niels Hjulmand for at for 
rette lovlig skifte og deling hos den efterladte 
enkemand Poul Hansen efter den sal. kone Bodil 
Pedersdatter - imellem bemeldte enkemand og der de 
es i ægteskab sammenavlede 2 børn: 

1 pige KAREN 3 år 
1 dreng PEDER 3 uger 

ved hvilken forretning var foruden de førberørte de 
tilstede den sal. kones 2 brødre Anders Pe-
dersen i Woldby og Rasmus Pedersen fra Allelev 
med hendes moder Mette Nielsdatter af Allelev 
og i hvis overværelse registrering og vurdering 
samt skifte og deling blev ført af følgende ind-
hold. 

Rd. Mrk. Sk. 
Indbo 

I den inderste stue. 
1 lident fyrbord med åben fed o 2 4 
1 lident fyrskab o o 12 

Den sal. kones kiste med 
lås og beslag 1 2 o 

Derudi 
1 liden brun pakke med småt lintøj 



2 huer, 1 muffe og et stribet tør-
klæde til ialt 1 2 0 
1 rødt skørt 1 0 0 
1 blå hjemmegjort skørt 0 3 0 
1 ditto grå trøje 0 3 0 
1 grøn ditto trøje 0 2 0 
1 brun stoffes trøje 0 2 8 
1 stribet trøje 0 2 0 
1 gi. serses trøje med røde ærmer 1 4 0 
1 hjemmegjort kjortel 1 1 0 
1 brun serses trøje o 2 o 
1 gi. catuns kåbe 0 o 
3 folianter med 2 andre tørklæder 1 0 0 

1 seng af fyr 0 0 
Derudi 

1 blå og hvidstribet olmerdugs over 
dyne 1 2 0 

1 blåstribet bolsters ditto 2 0 0 
1 grå vadmels dyne 0 5 0 
1 bolsters hovedpude med overtræk o 2 4 
1 bolsters ditto 0 1 o 
1 olmerdugs ditto 0 0 12 
1 lang ditto hovedpude 0 1 8 
1 par blårgarns lagner 0 2 0 
1 stribet hjemmegjort omhæng 1 3 0 



1 indmuret sengested 0 0 12 
Derudi 

1 grøn og rød olmerdugs overdyne 2 0 o 
1 hampegarns underdyne 1 1 0 
2 olmerdugs hovedpuder 0 3 0 
1 stribet sengeklæde 0 1 0 
1 par blårgarns lagner 0 1 8 
1 liden gi. omhæng 0 0 12 

1 den liden kjælder 
1 hel øltønde 0 3 o 
1 halv ditto o 1 8 
1 salttrug o 1 4 
1 egekar o 1 0 
1 gi. standkiste o 1 0 
1 øltragt o 0 2 
1 gi. hægel 0 0 8 
2 glasflasker og 1 glas o o lo 
4 hylder o 0 4 
2 gi. ubrugelige mæssinglysestager 1 8 0 

1 den anden stue 
1 stort fyrbord med åben fod 1 2 0 
1 gi. egekiste o 5 0 
1 egekiste med lås 2 0 0 
1 sengested af fyr 1 1 0 

Derudi 
1 grøn og hvidstribet olmerdugs-

overdyne 1 2 0 



1 hvid bolsters underdyne 1 3 o 
1. bolsters hovedpude 0 o 12 
1 par blårgarns lagner 0 1 8 
1 blåt hjemmegjort omhæng 1 1 o 

1 rødmalet madskab 0 2 0 
1 ege hakkeblok o 0 2 
4 røde stenkar 0 o 8 
3 sorte gryder o o 6 
4 sorte sibøtter 0 o 8 
2 blå stenfade 0 1 o 
6 skillerier 0 o 6 
1 blå stenkrus med tinlåg 0 o 12 
2 ølglas 0 0 6 
2 madkurve 0 0 4 
2 salmebøger 0 1 4 
2 smør træbøtter o 0 8 
1 ildklemme, 1 pande og 1 rist, 1 

trefod af jern 0 3 0 
1 brøggerset 

2 egekar o 4 0 
3 ballier o 1 12 
1 gi. egebing o 4 0 
1 mæsketønde 0 2 o 
2 sælde 0 2 8 
3 sold 0 1 8 
1 kværn med sit behør 0 4 o 
1 løbe o o 6 



1 drøftetrug 0 0 8 
1 bøge bagetrug 0 1 8 
1 kiste og 1 bord 0 0 8 

Kobber og mæssing 
1 kobber halvtøndes kedel 6 4 0 
1 mæssingkedel 1 o o 
1 kobber riststen o 0 12 
endnu et par kar 0 o 6 
1 gi. jern kakkelovn omklemt med 3 

gi. ubrugelige plader 4 0 0 

På loftet 
3 leer og 2 ærteleer 2 0 0 
4 tøjer o 2 0 
6 sække 2 o 0 

1 karlens seng 
1 vadmels overdyne 1 0 0 
1 hampegarns underdyne 0 5 0 
1 lang hovedpude og 1 ditto mindre 0 1 8 

Vogn og plovredskaber 

3 vogne med sit behør 11 1 o 
1 plov med sit behør 1 2 0 
1 bagplov 0 4 8 
3 harver 0 4 8 
1 hakkelseskiste med kniv 0 4 0 

Jernredskaber 
3 økser 0 0 12 



1 gravespade , 2 tørvespader 
3 forke 
1 båndkniv 

I gården 
Her udi gården findes alene det som 
behøves til bæster og fæmon samt ær 
te og sædekorn uden alene 6 td. byg 
og 3 td. havre, som til sæden behø-
ves og ved besværingen anmeldes. 

Creaturer 

0 2 o 
0 1 o 
o o 8 

1 brun hoppe 4 år 7 0 0 
1 brun hest lo år 8 0 0 
1 brun hoppe 14 år 3 0 0 
1 brun hest 15 år 2 0 0 
1 sortbrun blisset hoppe 16 år 2 0 0 
1 sort ditto 1 0 0 
1 blisset uskåren klod 6 0 0 
1 skåren sortbrun klod 4 0 0 
1 sortbrun hoppe af ditto år 3 0 0 
1 følklod 2 2 0 

Fæmon 
2 sorthjelmede køer lo o 0 
1 sort ditto 6 år 4 0 o 
1 gi. ditto 12 år 2 0 0 
3 studåringer 1 4 0 
3 spædkalve 1 o o 

Svin 
5 stk. - 3 galte og 2 søer 2 0 0 



4 gæs og 1 gase o 3 o 
Får 

13 stk. 6 o o 
Bistade til halvs med Christoffer 
Broch i Grenå - til mandens an-
part 2 o o 
og som intet mere efter forespørgsel fandtes at 
blive stervboet til indtægt, det være enten meu 
bier, penge eller tilstående gæld bliver den he 
le boes indtægt den sum 14o 5__lo 

Derimod bliver dette boes beværing og besætning 
taget under beskrivelse af dens indhold: 
Til besætningen behøves 8 dygtige 
bæster efter loven a'lo Rdl stk- 8o o 0 
1 vogn med sit behør 2 o o 
1 harve o 3 8 
Til sæden behøves som ved ind-
tægten observeret: 
Byg 1 td. 1 0 8 
havre 1 td. a '4 mrk 8 sk. 2 1 8 

Boets skyldige gæld efter 
enkemandens angivelse 9 2 o 

Den ^ indfæstning til herskabet 3 0 0 
Den tilstundende april kvartal 2 1 6 
Gårdens brøstfæld er taxeret af 4o 
gulv for 35 0 o 

Boets besværing ialt 145 2 14 



Altså overgår boets besværing dens formue og bør 
nene kan ej noget tilkomme i arv. 
Dog har den efterladte mand med samtliges samtyg 
ge tilladt børnene den sal. kones gangklæder samt 
seng og sengeklæder, som her findes angivet, hvor 
efter skifteretten formanede den efterladte mand 
de ommeldte 2 børn med fornødne klæder og føde 
at forsyne, samt opdrage den skikkelig til ære 
og lære indtil de kan tjene for deres brød, hvil 
ket han og lovede. Desuden lovede han at holde 
skifteretten i alle optænkelige måder skades- og 
kravsløs. 
Dette til bekræftelse ved samtliges vedkommendes 
underskrift 

Datum stervboet i Ålsrode 
Anno Die et Loio ut supra 

På høje herskabs vegne: 
J. Hadsten 

På min egen og umyndige børns vegne: 
Poul Hansen 

Som overværende den sal. afdødes brødre: 
Anders Pedersen Rasmus Pedersen 

Som overværende registrerings og vurderingsmænd: 
Chresten Sørensen Slot 

Niels Christensen. 



GÅRDFÆSTER POUL HANSENS 2. KONE 
KIRSTEN JACOBSDATTER 



KIRSTEN JACOBSDATTER. 

Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Jacob 
Nielsen og hustru Maren Andersdatter 
1724 

t ia 
Dom: 3 post Epiph den 23. januar døbt Jacob 
Nielsens barn af Ålsrode med nafn 

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

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

1754 
Den 5. maj trolovet Poul Hansen og Kirsten Jacob-
sen af Ålsrode 
1754 
Den 26. juni cpouleret Poul Hansen og Kirsten 
Jacobsdatter af Ålsrode 

1779 
Den 2. maj blev Poul Hansens hustru af Ålsrode 
Kirsten Jacobsdatter begravet - 55 år gi. 



JACOB POULSEN 
FÆSTER 1786 - 1812 



JACOB POULSEN 

Født i Ålsrode som søn af gårdfæster Poul Hansen 
Slot og hustru Kirsten Jacobsdatter 
1757 
Dom: Sept. den 6. februar døbt Poul Hansens barn 
af Ålsrode og navnet 

JACOB 
båren af Maren Mchistensdatter ibid 
Faddere: Niels Lund, Niels Jacobsen 

Chresten Slott og Maren Jensdatter 
Gift 1. gang 1779 
1779 
Omsdagen den 3o. juni trolovet ungkarl Jacob Poul 
sen og pigen Kirsten Pedersdatter i Ålsrode 
1779 
Fredagen den 17. december i Ålsø kirke copuleret 
ungkarl Jacob Poulsen og pigen Kirsten Peders-
datter af Ålsrode. 



KIRSTEN PEDERSDATTER 

Født i Ålsrode 1758 som datter af gårdfæster Peder 
Andersen - kaldet Frandsen - og hustru Else Jens-
datter 
1758 
Dom: Oculi den 26. februar døbt i Ålsø kirke Peder 
Andersens barn af Ålsrode 

KIRSTINE 
båren af Chresten Hjulmands kone 
Faddere: Ras. Bloch, Niels Skræder, Niels Jensen 

Poul Hansen og Anna Jensdatter. 

1779 
Fredagen den 17. december i Ålsø kirke copuleret 
ungkarl Jacob Poulsen og pigen Kirstine Federsdat 
ter i Ålsrode. 
Død i Ålsrode 6 maj 179o 
179o 
Dom: Rogate den 9. maj kastet jord på gårdmand 
Jacob Poulsens afgangne hustru Kirsten Pedersdat 
ter af Ålsrode - 32 år gi. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER JACOB POULSEN 
OG 

KIRSIEN PEDERSDATTER 

ELSE JACOBSDATTER 
1781 
Dom: 24. tri. den 25. november blev gårdmand Ja-
cob Poulsen af Ålsrode hans datter som ved hjemme 
dåb var kaldet 

ELSE 
fremstillet til sin dåbs stadfæstelse i Ålsø kirke 
båren af Mette Harie Hansdatter af Ålsrode. 
Faddere: Jens Martinussen af Høbjerg 

Anders Bend, Rasmus Jensen Smed 
Anne Pedersdatter og Anne Nielsdatter 
af Ålsrode. 

1781 
Dom 3 advent den 16. december kast jord på Jacob 
Poulsens afgangne pigebarn ELSE af Ålsrode gi. 4 
uger. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER POUL HANSEN 
OG 

KIRSTEN JACOBSDATTER 



JACOB POULSEN 

1757 
Dom: Sept. den 6 februar døbt Poul Hansens barn 
af Ålsrode og navnet 

JACOB 
båren af Maren Christensdatter ibid. 
Faddere: Niels Lund, Niels Jacobsen, 

Christen Slott og Maren Jensdatter 
1775 
Den 23. april konfirmeret i Ålsø kirke 
Jacob Poulsen - Poul Hansens søn - 17 år 

Jacob Poulsen blev fæster på sin fødegård 

Folketælling i Ålsrode 
1787 

Jacob Poulsen husbonde 3o år begge i 1. ægte-
skab - bonde og gårdbeboer 

Kirsten Pedersdatter madmoder 3o år 
Peder Jacobsen 4 år deres børn 
Poul Jacobsen 2 år do 
Søren Jensen 28 år ugift national soldat. 
Niels Jensen 14 år ugift tjenestefolk. 



DØDFØDT BARN 

1766 
5. søndag i Fasten den 16. marts jordet Poul Hans 
ens dødfødte barn af Ålsrode. 



PEDER JACOBSEN 

1782 
Dom: 3 advent den 13. dec. havde gårdmand Jacob 
Poulsen af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke 
kaldet 

PEDER 
båren af Mads Christensens hustru i Ålsrode. 
Faddere: Anders Jensen bend, Jacob Andersen Bruus 

Jens Sørensen og Dorthe Michelsdatter 
alle af Ålsrode. 

18ol 
1. søndag efter Påske den 12. april confirmeret i 
Ålsø kirke FEDER JACOBSEN - Jacob Poulsens søn af 
Ålsrode - født ibid 18 1/4 år gi. 



POUL JACOBSEN 

1786 
Dom: Jubilate den 7. maj døbt gårdmand Jacob 
Poulsen og hustru Kirsten Pedersdatters søn af 
Ålsrode kaldet 

POUL 
båren af pigen Anne Mikkelsdatter af Ålsrode 
Faddere: Christen Hansen af Høbjerg 

Poul Christensen, Jens Suder og 
Søren Andersen af Ålsrode. 

1792 
Christi Himmelfartsdag den 17. maj kast jord på 
Jac ob Poulsens afdøde søn POUL af Ålsrode 6 år. 
Død den 14. maj. 



ANDERS JACOBSEN 

1790 
Dom: Oculi den 7 marts havde gårdmand Jacob Poul 
sen af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke som 
blev kaldet 

ANDERS 
båren af pigen Anne Andersdatter af Høbjerg 
Faddere; Peder Lund, Jens Sørensen, Jens Suder 

Anna Jensdatter Lund 
alle af Ålsrode. 

1790 
Dom: 4 trinitatis den 27. juni kast jord på Ja-
cob Poulsens afgangne søn ANDERS af Ålsrode. 



SKIFTE OG DELINGSFORRETNING EFTER 
AFDØDE GÅRDKONE KARSTEN PEDERSDAT 
TER I ÅLSRODE. 

År 179o den 6. maj døde gårdkone kirstine Peders-
datter - gårdmand Jacob Poulsens hustru i Ålsrode 
Thi blev den næstfølgende 4. juni som er 3o. dagen 
efter hende i stervboet i Ålsrode foretaget skifte 
og delingsforretning af Warberg fra Katholm om no-
get kan blive til deling mellem enkemanden og hans 
med den afdøde i ægteskab avlede børn, som blev an 
meldt at være som følger: 

1 søn Peder 7 år 
1 søn Poul 4 år 

begge her i stervboet. 
På disse 2 umyndiges vegne var tilstede som beskik 
ket og født værge den afdødes broder gårdmand Jens 
Frandsen i Ålsrode, de umyndiges ret at påse og 

de 
var og tilstede 2 vurderings og vitterligheds-
mænd Niels Sørensen og Anders Jensen af Ålsrode 
samt enkemanden Jacob Poulsen som påviste til be-
skrivelse således som følger: 

Rdl. Mrk Sk 
I den inderste stue 

1 gi. jernbilægger kakkelovn 1 o o 
1 gi. fyrbord o 2 o 



1 lident skab o 2 8 
3 gi. træstole 1 
1 gi. fyrsengested med 2 stk blå 
omhæng 1 4 

Derudi 
1 hvid og blåstribet olmerdugs-

overdyne 5 
2 blå lærreds lagner 3 
1 gi. vadmels underdyne 3 
1 gi. hvid linneds underdyne 3 
1 blåternet hovedpude 1 8 
3 brunstribede puder 1 8 
1 gi. opslaget sengested med eet 

omhæng 8 
Derudi. 

1 gi. vadmels overdyne 8 
2 blårlærreds lagner 8 
1 blå og hvid underdyne 8 
1 gi. pude 4 

I et lid^t kammer 
1 tønde til øl 1 8 
1 halvtønde til do 8 
1 trætragt til øl 4 
1 egekiste 1 

Derudi intet 
I den yderste stue. 

1 langt fyrbord med fod 3 



1 træstol o o 4 
1 gi/ rødt skab 1 

Derudi intet andet 
end mandens gang-
klæder 

1 rød egekiste med lås og nøgle o 4 
Derudi den afdødes gang-

klæder 
1 skørt 1 8 
1 grønstribet do 2 
1 katuns kåbe 3 
1 trøje 1 
1 ulden ditto - 1 4 
1 grøn do - 12 
1 blåstribet omhæng til en seng 1 

Derpå 
1 rødstribet overdyne o 4 o 
1 blåstribet bolsterdyne 3 
2 gi. blårlærreds lagner 12 
1 gi. hovedpude 4 

I køkkenet 
1 gi. bord 2 
1 mæssing kedel 1 
1 jerngryde 2 
1 jernildtang 4 
1 jern trefod 6 

I bryggerset 
1 kobber keddel i grue 1 4 



trækar o 3 o 
2 gi. tønder 12 
1 gi. egebænk 1 8 
1 håndkværn 1 
1 degtrug 6 
1 ballie 4 
1 sælde 4 
2 fade 8 
1 strippe 1 
5 hampe sække 5 

På loftet fandtes 
intet at beskrive 

Kreaturer 
1 sorthjelmet ko 6 år 6 
1 blakhjelmet ditto 6 år 4 
1 blakket kvie 2 år 4 
1 ditto 2 år 4 
1 sortbroget do 1 år 2 
2 sorthjelmede kviekalve 1 

Får 
6 stk. får med 6 lam 1 

Svin 
1 so med 5 grise 2 

1 karlens kammer 
På et opslaget sengested fandtes 
1 blå overdyne 4 
1 gi. lærreds underdyne 3 
2 hvide puder 14 



2 gi. lagner o o 12 
Summa vurdering 5o 1 5 

Videre end anført og beskrevet fandtes ikke i 
stervboet at beskrive^ ligesom enkemanden og 
formynder erklærede at stervboet. ikke var ej-
ende mere i varer eller rede penge at beskri-
ve og stervboet til indtægt at anføre - und-
tagen besætningen af bæster, vogne, plove og 
harver og videre gårdsredskaber og inventari-
um som medhører gården og er stervboet uved-
kommende. 
Da ingen i dag havde videre ved dette skifte 
at fremme så blev samme på enkemandens og for-
mynderens forlangende udsat til idag 8 dage, 
som bliver den 11. juni førstkommende. 

Datum stervboet i Ålsrode den 4. juni 179o 
Warberg. 

Enkemanden - Jacob Poulsen 
Som overværende og født værge for de umyndige 
underskrevne 

Jens Pedersen Frandsen 
Som overværende vurderings- og vitterligheds-
mænd underskriver 

Niels Sørensen 
Anders Jensen 

begge med påholden pen. 



CONTINUATION AF SKIFTE EFTER AFDØDE JACOB POUL-
SENS KONE I ÅLSRODE: 
År 179o den 11. juni blev efter opsættelse skif-
tet efter afdøde Kristine Pedersdatter i Ålsro-
de - gårdmand Jacob Poulsens afdøde hustru -
sammesteds igen foretaget i stervboet af War-
berg fra Katholm i overværelse af tvende vitter-
lighedsvidner Chresten Foxsvend på Katholm og 
Niels Sørensen i Ålsrode. 
Hvor da fremkom og var tilstede enkemanden be-
meldte Jacob Poulsen tilligemed de umyndiges 
formynder og fødte værge Jens Pedersen af Åls-
rode som enstemmigt erklærede og begærede, at 
det før beskrevne stervboet tilhørende måtte 
enkemanden uauktioneret af skifteretten blive 
overleveret og overdraget, da samme hele beløb 
ikuns er 5o Rdl. 1 mrk. og 5 sk. og derimod er 
han herskabet skyldig for skatter, landgilde, 
lånt korn og videre for besætningen 2oo Rdl. 
hvorom han til bevis foreviste kvittering og af-
regningsseddel med herskabet, som af skifteret-
ten er efterset og befunden rigtig og han igen 
med skifterettens påtegning tilbagekommet. 
Da enkemanden og formynderen erklærede for al&e 
heraf flydende at holde skifteretten og alle 
vedkommende kravs og angerløs, da det noksom er 
bekendt af stervboets fattige tilstand at intet 



kat blive at arve eller, tildele.de umyndige og 
således bedre er at stérvboets tilhørende bliv-
er enkemanden til egen rådighed og brug over-
ladt, hvorved han forbinder sig til tilligemed 
formynderen børnene at forsyne med føde og 
klæder samt videre opdragelse. 
På grund af anstående enkemandens og formynder-
ens erklæring hvortil_kommer at stervboets ind-
tægt ikuns er 5o Rdl. 1 mrk. og 5 sk. og dens 
udgift derimod er over 2oo rdl. og hvoraf sees 
at der ikke noget kan blive at være eller til-
dele de umyndige så siden herskabet som størs-
te kreditor vil lade enkemanden for det første 
beholde boets beskrevne uauktioneret ^ som han 
heller ikke kan undvære fra sin gårds besiddel 
se og drift resolverede skifteretten at over-
drage alt boets midél til enkemandens brug og 
rådighed alt under herskabets forbeholdne ret 
både i og til samme sit tilgodehavende, når 
den finder sådant for godt på lovlig måde, at 
fordre, når^der gives varsel.;^ , 
Skifteretten pålagdes.dprnæst enkemanden,ogr 
formynderen at holde skifteretten og. alle ved-
kommende for alt heraf flydende kravs og an-
gerløs pg besørge,de;ukyndige børns^lovforsyar 
lige opdragelse med føde klæder og lærdom ind-
til disse kommer til.skeldsår og alder, hvil-



ket alt han lovede. 
På sådan måde bliver dette skifte under alle 
vedkommendes lovlige rets forbeholdenhed sluttet 
og tilendebragt. 

Datum ut supra 
Warberg. 

Enkemanden: Jacob Poulsen. 
Som formynder for de umyndige børn: 

Jens Pedersen 
Som vitterlighedsmænd underskriver: 

Chresten Foxsvend 
Niels Sørensen 
med påholden pen. 



Skiftet viser med al tydelighed at Jacob Poul-
sen på dette tidspunkt var en fattig mand og 
godsejeren på Katholm har ganske givet over-
vejet hvordan han skulle fa gælden hjem som den 
største kreditor.^Sælger man indboet er gården 
tom og det var ikke noget godt grundlag for en 
ny fæster så man ender med at beholde Jacob 
Poulea som fæster og så håbe på bedre tider. 

Uden kone på gården kan den 
ikke drives og børnene kan ikke passes så Ja-
cob Poulsen ser sig om efter en ny kone som han 
også finder i Marianne Nielsdatter som rykker 
ind på gården medbringende en søn Jens Møller 
på 8 - 9 år. 
Gift 2. gang 179o 
179o 
Den 31. juli i Ålsø kirke copuleret Enkemanden 
Jacob Poulsen ^ gårdmand i Ålsrode og pigen Ma 
riane Nielsdatter af Ålsø. 



MARIANNE NIELSDATTER. 

Født: ca 176o på det tidspunkt hvor kirkebpgen 
mangler: 

Da hun bliver gift bor hun i Ålsø. 
1790 
Fredagen den 21. maj trolovet enkemanden Jacob 
Poulsen af Ålsrode og pigen Mariane Nielsdatter 
af Ålsø 
179o 
Den 31. juli i Ålsø kirke copuleret enkemanden Ja 
cob Poulsen - gårdmand i Ålsrode og pigen Mariane 
Nielsdatter af Ålsø 

BØRN 
1794 

efter Påske den 4. maj blev gårdmand Ja 
cob Poulsen og hustru Mariane Nielsdatter deres 
søn, som var født den 25. april og den påfølgende 
28. ved hjemmedåben kaldet 

NIELS 
^MææKfrembåren til sin dåbs stadfæstelse i^Ålsø 
kirke af Rasmus Møllers hustru af Ålsrode. 
Faddere: Peder Tækker og Jens Tiener på Katholm 

Anders Frandsen af Weilby, Kirsten Olufs 
datter af Ålsrode 

18o4 
1. søndag i fasten den 19. febr. kast jord på 



Il/lo og 

gårdmand Jacob Poulsens søn NIELS af Ålsrode -
død den 12. febrar gi. 9 3/4 år 

1799 
16. søndag efter trinitatis den i8. september 
kastet jord på Jacob Poulsens afgangne hustru 
Mariane Nielsdatter af Ålsrode som døde den 31 
august - 4o år gi. 



SKIFTE EFTER MARIANNE NIELSDATTER 

Anno 1799 den 11. oktober indfandt sig på høje 
hr. skifteforvalterens vegne udi stervboet ef-
ter gårdmand Jacob Poulsens afdøde hustru Mari 
anne Nielsdatter i Ålsrode fuldmægtigen Lau-
rids Schtpor fra Katholm tilligemed 2 tiltag-
ne testificanter navnlig Niels Sørensen og Jens 
Sørensen fra bemeldte by for at forrette lov-
lig skifte og deling mellem enkemanden bemeld-
te Racob Poulsen og barn af Marianne Niels-
datter, som angaves at være en søn: 

1) en søn - Jens Møller - 17 år - hos gård-
mand Jens Madsen i Balle - som er et 
slegfredsbarn, hvis fader skal være sko 

Hsgsr JmageMøJéns MglåeBndg bo€ndaåi Grenå. 
2) ægte bbørn avlede i ægteskab med Jacob 

Poulsen, som angaves at være: 
Niels Jacobsen - 5 år gi. - hjemme hos 
faderen. 

Faderen var overværende på egne og sin søns 
vegne, men skønt den afdødes broder, som for-
mynder til i dag også var indvarslet for at 
overvære denne forretning på hans søsters an-
den søn Jens Møllers vegne var han dog ej mødt. 
Forretningen blev i de andres overværelse be-
gyndt og foretaget som følger: 
- men førend videre blev foretaget erklærede 



aækemanden , at han& tilstand var ikuns måde-
lig og at hans omstændigheder siden forrige 
skifte efter hans første kone ikke var forbed-
ret, men gælden de 2 sidste år havde endog 
temmelig forværret sig og at altså intet kun-
ne blive at arve og han foreslog om boet ikke 
uden nogen speciel registrering og vurdering 
ham måtte overdrages og skiftet sluttes da 
yderligere ikuns ville falde boet til bekost-
ning.og var uden hensigt 
og til hvilken ende fornigste registrerings-
bog med påtegning blev tilbageleveret. 
- Imidlertid fandt skifteretten fornødent at 
lade boet bese og vurdere ved de 2 tiltagne 
vidner, som begge var overværende ved forrige 
skifte for deraf at påse om samme således be-
fandtes -
men forinden videre Rlev forrettet tilkom den-
ne forretning morbroderen Jørgen Nielsen og 
Jørgen Madsen fra Balle - -
Detes over indbo og udbo foretagne vurdering 
- gårdens besætning og instrumentarium medtag 
et"- kunne î  det højeste beløbe sig til- 66 Rdl 
Hvorimod gæfden efter kvitteringsbogen og det-
te års skatter med videre beløber sig over 2oo 
Rdl. 
Altså er boet falit og intet at arve hverken 
for ægtemanden eller børnene-



Til revisionskontoret svares følgelig 
af boets indtægt o 1 
Desuden erklærede enkemanden at være udi anden 
gæld, som han forsikrede at ville være ansvar-
lig for ikke skulle blive høje herskabet til 
last eller udgift i mindste måde og da sammes 
fordring endog som prioritetsret eneste credi-
tor betegnes til forlods betaling forsåvidt 
stedet kan, så blev enkemandens forlangende og 
under lovlig forbeholdelse af herskabets ret 
for det første samtlige boets ejende overdraget 
ham til fri rådighed og således, at herskabet 
for sin fordring endog bliver beføjet til at 
søge sin betaling udi og til tingene når for-
godt befindes. 
løvrigt blev enkemanden pålagt at give sine 
børn en kristelig og skikkelig opdragelse så-
ledes som han agter at ansvares og bekendt væ-
re . 
Herimod enkemanden og formynderen lover at hol-
de skifteforvalteren fri for ansvar og tilsvar 
som dette skifte måtte dependere. 
Sluttelig er dette skifte hermed tilendebragt 
og med hænders underskrift bekræftet 

Datum stervboet ut supra 
På høje skifteforvalterens vegne 

J. Stohr. 



Jacob Poulsen 
Jørgen Nielsen 

Jørgen Madsen 
Som testificanter: 

Jens Frandsen 
Niels Sørensen. 



Efter skiftet at dømme er det 
langt fra gået bedre for Jacob Poulsen. Hans 
gæld til herskabet er nu på over Zoo rdl. og 
det bliver lyst som en prioritetsret for her-
skabet og kan forlanges udbetalt " når forgodt 
befindes " og desuden har Jacob Poulsen en ik-
ke ringe gæld til anden side så man må nok si-
ge at hans stilling er yderst vanskelig, men 
han beholder fæstet og gifter sig endog snart 
igen 

Gift 3. gang 
hans giftermål er ikke fundet i Ålsø kirkebog. 
Han bliver gift med Karen Rasmusdatter, som ef-
ter folketællingen i I80I er født omkring 177o 

BØRN I 3. ÆGTESKAB 
I800 
18. søndag efter trinitatis den 12. oktober hav 
de gårdmand Jacob Poulsen og hustru Karen Ras-
musdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø 
kirke, som var født den 3. næstforan og kaldet 

RASMUS 
båren af Jacob Slots hustru af Ålsrode 
Faddere: Peder Præst af Høbjerg, Jens Frandsen 

Peder Tækker og Chresten Bruus af Åls-
rode 



18o3 
3. søndag i Fasten den 13. marts havde gårdmand 
Jacob Poulsen og hustru Karen Rasmusdatter af 
Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som var 
født den 7. marts og kaldet 

LAURS 
båren af Hans Slottes hustru af Ålsrode 
Faddere: Peder Præst af Høbjetg, Peder Tækker 

Anders Bonde og Søren Andersen af Åls-
rode 

18o3 
2. søndag efter Påske den 24. april kastet 
jord på gårdmand Jacob Poulsens søn af Åls-
rode som døde den 18. april - 6 uger gi. 

18o7 
Søndagen Sexagesima den 7. februar blev gårdmand 
Jacob Poulsen og hustru Karen Rasmusdatter af 
Ålsrode deres søn som var født den 21. januar 
og den 25. næstefter hjemmedøbt med navn 

LAURS 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
båren af pigen Bodil Pedersdatter Tækker af Åls 
rode. 
Faddere: Peder Tækker, Søren Andersen, Feder 

Frandsen og Birthe Jensdatter ibidm. 



KAREN RASMUSDATTER. 

18o9 
11. søndag efter trinitatis den 13. august blev 
gårdmand Jacob Poulsen og hustru Karen Rasmus-
datter af Ålsrode deres pigebarn, som var født 
den 21. juli og den 23. næstefter hjemmedøbt 
med navnet 

KIRSTEN 
frembåren til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
af Peder Rasmussen Hvitveds hustru Dorthe Marie 
af Søeby. 
Faddere: Søren Pedersen Lund, Peder Præst, Ras-

mus Møller og Karen Jacobsdatter af 
Ålsrode 

Samme dag holdt moderen sin kirkegang 
Konfirmation 

18ol 
1. søndag efter Påske den 12. april confirmeret 
i Ålsø kirke PEDER JACOBSEN - Jacob Poulsens søn 
af Ålsrode - født ibidm - 18 1/4 år gi. 

Dødsfald 
1792 
Christi Himmelfartsdag den 17. maj kast jord på 
Jacob Poulsens afdøde søn POUL af Ålsrode 6 år 
død den 14. maj 



Folketælling i Ålsrode 
18cl. 

Jacob Poulsen husbonde 44 år gift 3, gang 
bonde og gårdbeboer. 

Karen Rasmusdatter hans kone 3o år gift 1. 
gang. 

Peder Jacobsen 15 år 
Niels Jacobsen 7 år børn 
Rasmus Jacobsen 1 år deres børn 
Christian Pedersen 26 år tjenestekarl og na-

tional soldat. 
Maren Pedersdatter 2o år tjenestepige. 



I år I800 brandforsikrer Kat-
holm sine fæstegårde og huse. Der bliver holdt 
sin på ejendommene og de bliver vurderede med 
henblik på brandforsikringen. I det syn der 
bliver foretaget kan man se hvordan gårdene og 
husene ser ud og Jacob Poulsens gård ser ud 
som følger: 



BRANDTAXATION ÅR I800 

GÅRDFÆSTER: JACOB POULSEN 
a) Et hus norden i gården vender øster og vest-

er 
16 fag og 51 alen lang ^.8,3/4 alen dyb - 4 
alen stolper -. bygget af ege, upder og- fyr 
ov^rtømmer - stråtag og klinede vægge 
skorstene. . ., 
En kobberkeddel i grue, der udenfor taxation-r 
en. , . .. . . 1. . 
Indrettet til stue- værelser - køkken og bryg 
gers med loft over 7 fag og indkørselsport ' 
Taxeres a' fag for 18 Rdl^ og ud-
føres med 29o Rdl 

b) Et hus sønder i gården vender i øster og ^ 
venter 
17 fag og 49 alen langt - alen dyb - 3 
alen stolper - bygget af samme materialer 
som stuehuset 
Indrettet til hestestald - hakkelseshus og 
fæhus samt indkørselsport. 
Taxeres a' faget 9 rdl. og ud-
føres med 15o Rdl. 

c) Et hus vesten i gården vender i sønder og 
nord. 
11 fag og 31 % alen langt - 9% alen dyb og 
4 alen stolper 



Bygget af samme materialer som stue-
huset. 
Indrettet til lo og lade 
Taxeres a' fag for 14 Rdl. og udfø-
res med 13o Rdl. 

d)(3 fag ibygget forrige længes nordre ende 
lo alen lang - alen dyb og 3% alen stol-
per. 
Bygget af lignende materialer som de for-
rige længer. 
Indrettet til tørvehus 
Taxeres a^ faget for 7 Rdl. og ud-
føres med 2o Rdl 



I 1812 ser det ud til at Jacob Poul-
sen må afgive sit fæste til yngre kræfter: 



FÆSTEBREV. 

Jens Jørgensan - ejer af Katholm 
gods og gård gjør vitterligt: 

At have stædt og fæst ligesom jeg og hermed stæ-
der og fæster til soldat ved 1. jyske infanteri 
regiments 4. bataillon Mathias Sørensen en mig 
i Ålsrode by tilhørende gård, som sidst var be-
boet af Jacob Poulsen stående for ager og engs 
hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb. , 
hvilken gård han sin livstid må nyde, bruge og 
i fæste beholde på disse vilkår: 
At han deraf årligt og til rette tider svarer 
alle kongelige skatter og afgifter, som nu er 
eller i fremtiden påbuden vorder -
item landgilde efter jordebogen: 
Penge: 1 Rdl. 3 Mrk. - rug 2 td. - havre 2 td. 
- byg 2 td. - 1 gås og 4o æg, der alt leveres 
og afleveres inden hvert års 11 november, 
ligeså forretter han hoveri og rejser lige med 
de andre hoverigørende bønder af Katholm gods 
efter derom indgangen hoveriforening af 27. 
marts 1792 - alt efter tilsigelse. 
Gårdens bygninger og besætning med tilhørende 
instrumentarium til alle tider holdes i for-
svarlig stand og til sin tid ved fratrædelse 
eller dødsfald være ansvarlig for samme, som 



den hermed hæftede syns- og overleveringsfor-
retning måtte meddele at være ham overleveret^ 
hvilken forretning dog ikke straks kan blive 
afholdt, da fæsteren som soldat er fraværende, 
men skal vorde foretagen så snart han kan få 
tilladelse at overvære den^ 
Fæsteren afholder sig fra brændevinsbrænden og 
krohold, samt ingen indtage tilhuse uden gods-
ejerens tilladelse. 
løvrigt haver fæsteren at rette sig efter hans 
majestæts allernådigste love og anordninger og 
er mig som husbonde og min udsendte hærig og 
lydig - alt under dette fæstes fortabelse og 
anden vilkårlig straf. 
Fæsteren er forskånet fo^ indfæstning. 
Ifølge forordning af 25.'juli I8I0 tilståés at 
gårdens tilliggende er det samme som i sidste 
fæsters besiddelsestid; : 
Dato til bekræftelse-under min håhd og segl 

Katholm den 1. marts 1812 
Jens Jørgensen 

Ligelydende fæstebrev har jeg Mathias Sørensen 
modtaget som jeg på det nøjagtigste forbinder 
mig til at efterkomme ^^ilke^ hermed tilståes 
under min og 2 vitterlighedsvidners underskriv-
else. 

Mathias.Sørensen 



Til vitterlighed: 
Sergent Simon Søren Jensen 

Søren Sørensen Høbjerg 

Læst i Grenå by og Nørre Herreds ret den 14 
september 1812 og derefter i rettens pante-
og skødeprotokol indlemmets 

Harboe 
const. dommer og. skriver. 

Gebyr: 
2 mrk/ og 4 sk. 

Danmark havde en dårlig økonomi og gik i 1813 
falit og pengevæsenet blev nedskrevet og der-
for kom der en påtegning på Fæstebrevet: 
Anm: 
På grund af forordning af 5. januar 1813 og 
overensstemmende med den samme vedhæftede tabel 
litr. b omskrives de i dette fæstebrev beteg-
nede landgildepenge - 1 Rdl. 3 mrk. hermed til 
rigsbankpenge - " 2/Rhm 11 1/5 Rbsk. - skriver 
to rigsbankmark og elleve 1/5 rigsbankskilling 
sølv værdi. 

Katholm og Ålsrode 2/7 1813 
På godsejerens vegne 

J. Jørgensen 
Mathias Sørensen 



I fæstebrevet står at^M^thias Sørensen er plig 
tig til at yde hoveri efter hoveriforeningen 
af 27, marts 1792. Denne overenskomst om hove-
riet er oprettet mellem bønderne og godsejeren 
på Katholm^. - . . , ; , 
Hoveri var æl^gammel^ og indgik som en del af 
lejen,af den jord man dyrkede, men som gods-< 
ejeren var ejer af.og havde som tiden gik fået 
etptedse større omfang og bar præg af stor vil 
kårlighed, men efterhånden blev man klarover 
at skp^^e bondens.kår,forbedres måtte hoveriet 
under kontrol.Ved forordning af 2o/2 1771 blev 
det bestemt at alt hoveri skulle.være bestemt 
og det fastsættes til 8 spanddage og 16 gang-
dage årligt af hver td. hartkorn.Det var Struen 
se der lod bestemmelsen.indføre under stor pro-
test fra;godsejerne og derfor blev begtemmelsen 
efter,hans fald,ophævet og man vendte tilbage 
til de gamle forhold. Stavnsbåndet kunne man 
ophæve i 1789 men hoveriet kunne man ikke op-
hæve, men man kunne.blande sig i godsejernes 
repressalier overfor genstridige bønder i form 
af legemlige straffe og i 1791 blev der sat 
grænser for hvor langt godsejerne kunne gå Og 
ved den lejlighed udtalte kongen at han med vel 
behag ville se på at godsejerne indgik frivil-
lige ordninger pm hoveriets fremtidige faste 
størrelse og hvor det ikke kunne lade sig gøre 



og hvor det ikke kunne lade sig gøre af frivil-
lighedens vej skulle kommissioner udnævnt af 
regeringen på hvert enkelt gods fastsætte hove-
riets omfang og under en slags frivillig tvang 
fik fæstebønderne i 1792 ved Katholm gods en 
" fast hoveriforening " hvorefter hoveriets 
vilkårlighed blev ophævet, men ser man på om-
fanget var det stort og større end det som 
Struense i 1771 mente var rimeligt. 
Det var den hoveriforening som først Jacob Poul 
sen og nu Mathias Sørensen skulle forrette ho-
veri efter: 



FORTEGNELSE. 

Over det hoveriarbejdQ, som gårdmand Mathias 
Sørensen.! Ålsrode ifølge hoveriforeningen af 
27 ^ marts 1792 er pligtig årligt at : Eorrette 
til Katholm hovedgård: . 

plov s spand gang-
og dage dage 

harve-
dage 

1) Jordens pløjning a' . 
dag 6 skp. land 15 0 0 

2) Sædens lægning i jord-
en § 0 a 

3) Harvning med 2 harver 9 0 0 
4) Gødningens udkørsel 0 12 
5) Høets høstning 0 12 24 
6) Kornets høstning 0 6 22 
7) Kornets tærskning og 

rensning: 
a) Tærskning 0 0 72 
b) Rensning 0 0 2o 

8) Korn og fødevaretrans-
port 
a) Rejser med korn 0 16 0 
b) Ditto med fødevarer 0 2 o 

9) Hø og halms udflytning 
og henlæggelse 0 1 1 



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

11) Sædekorns hentning o 1 o 
12) Rør og blåtag, sivene at skæ-

re og hjemføre o 1 1 
13) Skovning til gård og gods o 11 14 
14) Stænger og gjærdsel at hug-

ge og hjemkøre o 3 3 
15) Hegnets istandsættelse o 1 9 
16) Vandstædernes rensning o 2 2 
17) Tørvehentning og henlægning o 6 6 
18) Is til iskælderen o 1 1 
19) Til hovedgårdens reparation o lo 15 
20) Veje og broers reparation o 1 1 
21) Klapjagt o o 2 
22) Får at vaske og klippe o o 1 
23) Til hummelavlingen o o 1 
24) Flytning til gårdens ejer -

sælger eller pagter o 4 o 
Tilsammen 24 87^_^211 

Katholm 1. marts 1812 
J. Jørgensen 

På en plovdag mødte man med forspændt plov og 
karl - en spanddag med forspændt vogn og en gang-
dag kun med en person 



Som det også fremgår af fæ-
stebrevet så opholder Mathias Sørensen sig som 
soldat på Samsø, da fæstebrevet bliver skrevet 
og det er meningen, at han skal have orlov for 
at rejse hjem til den synsforretning som skal 
holdes over gårdens bygninger ved fæsteoverdrag 
else, men det hele trækker ud. Han udsteder der-
for en fuldmangt til sin svoger på " Bakkegård" 
Søren Andersen Skræder om at være tilstede på 
hans vegne og sørge for at alt går ordentligt 
til og 7. september 1812 foregår så denne syns-
og overleveringsforretning: 



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

Gør vitterligt: 
At år 1812 dan 7. september blev Grenå by og 
Nørre Herreds ret sat og betjent af ovennævnte 
constituerede dommer og skriver- nærværende 
stokkemænd Jens Kildal, Jens Balle, Thøger Jens 
en og Hans Fugl - alle af Grenå -
For retten mødte sognefoged Jens Andersen af 
Fuglsang og Rasmus Christensen af Ålsø og frem-
lagde en af dem under 3. dennes afholdt syns -
og taxationsforretning over den gård i Ålsrode 
bye som leveres til fæste til Mathias Sørensen 
med begæring at retten ville modtage samme til 
snarlig afhjelmning. 
Det retten bevilgede og forretningen er sålyden-
de: 

SYNSFORRETNING. 
År 1812 den 3. september indfandt vi 2 ^^ und-
erskrevne - sognefoged Jens Andersen af Fugl-
sang og gårdmand Rasmus Christensen af Ålsø -
os i Ålsrode by på Katholm gods for ifølge ret-
tens udmeldelse at syne en gård med besætning 
og inventarium, som sidst var bortfæstet til 
Jacob Poulsen,men nu i fæste overdrages til Ma-



thias Sørensen, som for tiden er på Samsø, da 
han er soldat ved 1. jy^ke infanteriregiments 
4 ^^ bataillon. 
På hans vegne mødte ifølge herskabet og hermed 
fremlagt fuldmangt hans svoger Søren Andersen 
af bemeldte Ålsrode, som ved denne forretnings 
holdelse var nærværende. Få husbondens vegne 
var tilstede forvalter Jørgensen fra Katholm. 
I disses overværelse foretog vi sadan syns- og 
taxationsforretning: 

A) Gårdens bygninger. 
la) Stuehuset som ligger norden i gården består 

af 12 fag - bygget af ege under og fyr over 
tømmer - klinede vægge og stråtag og for-
synet med loft over 6 fag - 2 skorstene, ba-
geovn samt døre og vinduer. 
Dette hus befandtes at mangle: 
1 bjælke lo Rdl 
3o alen remstykker 3o 
2 spandtræer 12 
2 tyvter lægter 2o 
2 tyvter , 6 alen fiel 6o 
72 søm 1 
1 tømmermand i 3 dage 6 
1 håndlanger i 3 dage 3 

Ib) Endvidere var i samme huslænge tilbygget 
4 fag til husstue og 2 fag til gennemkør 
sel. 



bygget af samme materialer som stuehuset 
loft over 2 fag, skorsten - nødvendige dø-
re og vinduer. 
Derpå er ingen mangler 

2a) Laden - vester i gården - bygget af samme 
de 

materialer som de øvrige 2 huse og for-
synet med behørigBindretning, døre og lug-
er - består af 12 fag. 
Dette hus mangler: 
1 bjælke lo Rdl. 
1 tylt lægter lo 
5 alen remstykker 5 
1 tømmermand i 1 dag 2 
1 håndlanger i 1 dag 1 

2b) endvidere er ved samme huslænge tilbygget 
i den nordre ende 3 fag- indrettet til tør-
vehus 
derpå mangler: 
1 tylt lægter lo Rdl 
1 lerholt a' 2^ alen 3 4 8 
3 syldstykker a' 2^ alen 2 
1 tømmermand i 1 dag 2 
1 håndlanger i 1 dag 1 

3a) Staldlængen^ syd i gården består af 16 fag 
- bygget af ege undertømmer, forskellige 
slags overtømmer - klinede vægge og strå-
tag - deraf er de 2 fag til gennemkørsel 



med port for - behørig indrettet til stald 
, fårehus, hakkelseshus m.m. og^forsynet 
med døre og luger. 
Derpå mangler: 
3o alen remstykker 3o Rdl 
2 spandtræer 6 
2 bjælker lo 
3 syldstykker 3 
5 tyvter lægter 5o 
3o traver langhalm 6o 
3oo tækkeremme 3 
1 tækkemand i 3 dage 4 3 o 
1 håndlanger i 3 dage 6 
1 tømmermand i 3 dage 6 
1 håndlanger i 3 dage 3 

4a) Den østre rad i gården består af 13 fag og 
bygget af samme materialer som sidstnævn-
te hus og indrettet til kostald, hu,ggehus 
og ladegulv. 
Derpå mangler: 
15 remstykker 15 Rdl 
6 syldstykker 6 
2 bjælker lo 
2 tylter lægter 2o 
1 tømmermand i 2 dage 4 
1 håndlanger i 2 dage ^ ^ 

Summa Bygningsfæld _428 1 8 



B. BESÆTNING 
1 brun 3års uskåren hest loo Rdl 
1 sorstjernet 4 års hoppe 9o 
1 gul 2 års uskåren hest 8o 
1 sort hoppe lo år 7o 
1 brun 18 års hoppe 4o 
1 blakket 16 års do 33 
1 rød 4 års ko 7o 
1 sorthjelmet 11 års ditto 45 
1 blakket studkalv som er lam 2o 
1 sort kviekalv 25 
4 får og 2 beder 

Summa besætning -.-.623__Rdl. 

C. INVENTARIUM 
1 trævogn 2o Rdl 
1 do 16 
1 do 4 
1 træplov med behør 6 
3 sæt harver 6 
Seletøj 12 
1 hakkelseskiste med kniv 4 o o 
1 skov og 1 håndøkse 2 3 o 
2 naver 1 
1 hugjern 12 
1 buesav 2 
1 hakke 3 



1 tørvekande o 3 o 
3 tørvespader 2 
2 hugstole 1 3 
3 grebe og 4 skovle 5 4 
3 forke 1 3 
træktøj til 6 bæster 15 
3 river 3 
2 hørleer 1 
1 slibesten 1 
1 slåd^ag 12 
6 tøjer 1 
2 solde 3 
4 kornforke 2 
1 gi. ballie og 1 kar 1 3 
1 bagetrug med stol 2 
1 håndkværn med sten 1 
1 liden kobberkedel 12 
1 loftstige 2 
1 strippe 2 
1 ærtehakke 1 
1 ildtang 2 
1 spand med jerngjord 1 
1 egekiste med beslag 2 
1 halmkiste uden do 3 
1 fyrbord på krydsfod 6 
1 lident do 3 
2 træstole og 1 trebenet do 2 3 
1 rødmalet standskab 2 



1 strippe o o 8 
2 hylder 2 
1 egestolpe sengested med blå 
drejels omhæng 5 

1 hvid bolster underdyne 2 
1 blåstribet olmerdugs overdyne 3 
1 gi. bolster pude 8 
1 par gi. blårgarns lagner 2 
1 jern bilægger kakkelovn, der 
mangler 1 plade 2 

1 Øltønde med stol 1 
1 gi. spinderok 8 

Summa Inventarium 149 2 12 

FØDE OG SÆDEKORN 
I den henseende skønner vi at det fornødne kan 
avles og være tilstrækkelig til næste års ind-
avling, da det nu er midt i høstens tid og den 
sædvanlige sæd til gården er lagt i jorden. 
Den hermed synede besætning og inventarium an-
sees at være tilstrækkelig til gårdens avling 
og hoveriets drift. 
Således som vi afholdt denne forretning, som vi 
til næste ting med vor eed vil bekræfte. 

Datum ut supra 
Jens Andersen og Rasmus Christensen 

På husbondens vegne haves intet imod denne for-



retnings afhjelmning 

Jørgensen ' I ! . ; i . ' . -
På dan tiltrædende fæsters vegne erklærer jeg 
mig fornøjet med denne forretnings 

Søren Andersen 
Fremlagt inden Grenå Bys og Nørre Herreds ret 
den 7. september 1812. 

Harboe 
Hvorefter taxationsmændene^ da ingen efter på-
råb meldte sig med noget imod denne forretning 
at erindre, på lovbefalet måde under deres lov-
lige eed bekræftede samme og blev derpå demit-
teret. ' ' 
Således for retten passeret og tilgået 

Haboe; 



MATHIAS SØRENSEN 
FÆSTER 1812- 1836 



MATHIAS SØRENSEN. 

Født i Ålsrode 1777, som søn af gårdfæster Sø 
ren Andersen Iversen og hustru Dorthe Sørens-
datter. 
1777 
Dom: Jubilate den 2o. april begravet Søren An-
dersen Iversens hustru Dorthe Sørensdatter af 
Ålsrode, som døde i barselseng - 31 år gi. 
Samme dag blev bemeldte Søren Andersen Iversens 
liden søn, der i hjemmedåben i dels svaghed var 
kaldet 

MATHIAS 
frembåren til sin dåbs bekræftelse i Ålsø kir-
ke af husholdersken jomfru Schmidt fra Katholm 
Faddere: Anders Bend, Jens Sørensen af Ålsrode 

Rasmus Christensen af Ålsø 
Anna Andersdatter og Dorthe Andersdat 
ter af Høbjerg 

Før Mathias Sørensen får en gård i fæste i Åls 
rode bliver han fæstehusmand. 

FÆSTEBREV 
Mathias Peter Otto Rosenørn -
kgl. Maj. kammerherre, major og 
bataillons commandeurr 

Gjør vitterligt: at have stæt og fæst; ligesom 
jeg herved stæder og fæster til Mathias Søren-
sen i Ålsrode et mig tilhørende hus nr. 7 i be 



meldte Ålsrode by, der forhen har været beboet 
af Anders Iversens en^e og som denne nu haver 
frasagt sig, hvilket hus med det dertil ved by 
ens udskiftning tillafte jord bemeldte Mathias 
Sørensen skal nyde, bruge og sin livstid i fæs 
te beholde på følgende konditioner: 
1) Betaler han årligt til hver 11. november her 

på Katholm i huspenge 3 rdl. 2 mark og af hu 
sets tilliggende jorder svarer han til Åls-
rode gårdmænd som dem der bærer hartkornets 
byrder årligt forlandsgilde og skatter 4 rdl 
1 mrk. 12 sk. 

2) Holder husets bygninger i lige så god bebo-
elig stand, som h^n nu samme har modtaget og 
ved fratrædelse afleverer samme i den stand 
han nu efter vedhæftede synsforretning har 
modtaget samt i modsat fald da erstatte mang-
ler efter anordning. 

3) Er godsejerens ordrer altid hørrig og lydig 
og forholder sig iøvrigt efter loven og de 
kongelige befalinger. 
I mangel af dette eller ikkun noget af sammes 
opfyldelse og efterlevelse skal bemeldte fæ-
ster have huset og dette fæste forbrudt efter 
lovlig omgang 

Til bekræftelse under min hånd og signet 
M. Rosenørn 

Katholm den 28/9 18o2. 



Det hus i Ålsrode, som Mathias Sørensen fik i fæs 
te var det hus hans farfar havde haft i fæste og 
som hans farmor beboer efter farfaderens død. Hans 
farmoder bliver rimeligvis boende som aftægtskone 
i huset. 
Nu havde Mathias Sørensen tag over hovedet og kun-
ne gifte sig. 
18o2 
Den 25. maj blev ungkarl og landsoldat Mathias Sø 
rensen og pigen Else Christoffersdatter af Ålsrode 
ægteviede i Ålsø kirke 

Forlovere: Gårdmand Søren Iversen af Ålsrode 
Husmand Christoffer Hansen af 
Glatved. 

1836 
Mathias Sørensen død 16. marts. Begravet d. 2o 
marts- Indsidder af Ålsrode - Gårdfæster 59 år gi 



MATHIAS SØRENSENS KONE 
ELSE CHRISTOFFERSDATTER 



ELSE CHRISTOFFERSDATTER. 

Født i Glatved som datter af husmand Christoffer 
Hansen og hustru Karen Christensdatter. og døbt 
i Hoed kirke 3o/5 1779 båren af gårdmand Mads 
Konges hustru af Glatved, 
Faddere: Chresten Rovsing og Anders Palle af Glat 

ved, Søren Rusk og Niels Jensen af Øster 
Balle samt Anna Sofie Mortensdatter fra 
Katholm. 

1779 
Dom: 4 te a'trinitatis^ d. 27. juni intr. i Hoed 
kirke Christoffer Hansens hustru af Glatved. 

Hun var hjemme hos sine forældre ved folketælling 
en i 1787. 

Folketælling i Glatved 
1787 

Christoffer Hansen mand 4o år gift 1. gang 
bonde og husbeboer 

Karen Christensdatter hans kone 45 år gift 2. 
gang 

Else Christoffersdatter 6 år 
Hans Christoffersen 4 år børn af sidste æg 

teskab. 



I I 8 0 I er hun i tjeneste i Ålsrode: 
Folketælling i Ålsrode 

I 8 0 I 

Anders Hansen Præst husbonde 74 år begge i 1. 
ægteskab bonde og gårdbebo 
er 

Bodil Pedersdatter hans kone 63 år 
Anders Andersen 28 år 
Søren Andersen 23 år ugifte deres børn 
Chresten Jensen 13 år 
Else Christoffersdatter 21 år ugifte tjeneste 

folk. 

18o2 
Den 25. maj blev ungkarl og landsoldat Mathias 
Sørensen og pigen Else Christoffersdatter af Åls 
rode ægteviede i Ålsø kirke 

1831 
Else Christoffersdatter død den 9. november og 
begravet den 13. november - almisselem i Ålsrode 
- 72 år gi. 



BØRN AF MATHIAS SØRENSEN OG HUSTRU 
ELSE CHRTSTOFFERSDATTER. 



DORTHE MATHIASDATTER 

18o2 
19. søndag efter trinitatis den 24. oktober blev 
landsoldat og husfæster Mathias Sørensen og hu-
stru Else Christoffersdatter af Ålsrode deres 
datter, som var født den 1. oktober og d. 6. næst 
efter hjemmedøbt med navn 

DORTHE 
frembåren til sin dåbs kundgørelse i Ålsø kirke 
af Christen Broges hustru af Ålsrode 
Fadderne vare: Rasmus Christensen - udflytter af 

Ålsø 
Christoffer Hansen af Glatved 
Peder Frandsen og Søren Bends hu-
stru af Ålsrode 

Barnets moder blev tillige introduceret. 

1917 
Konfirmeret i Ålsø kirke Dorthe Mathiasdatter 
14^ år gi. Temmelig god religionskundskab, god op 
førsel. Vac . af Jonfru Schmidt d. 11. dec. 18o6 



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 d. 4. nov. Samme blev 
kaldet 

KAREN 
båren af pigen Karen Pedersdatter af Glatved 
Faddere: Jens Tækker af Høbjerg 

Jens Frandsen og Søren Skræder af Åls-
rode samt 
Rasmus Christensen af Ålsø 

18o4 
2. adventsøndag d. 9. dec intr. Mathias Søren-
sens hustru af Ålsrode. 
1819 
Konfirmeret i Ålsø kirke Karen Mathiasdatter 14% 
år, født i Ålsrode 4. nov. 18o4. Temmelig god 
kundskab og gode forhold. 
Vac. 18o6 d. 11 dec. af jomfru Schmidt i præste 
gården 



SØREN MATHIASSEN. 

I808 
Midfaste søndag den 27. marts blev husmand Mathi 
as Sørensen og hustru Else Christoffersdatter af 
Ålsrode deres søn, som var født d. 16. marts og 
den 2o. næstefter ved hjemmedåben kaldet 

SØREN 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
båren af pigen Christiane Jensdatter af Ålsrode 
Fadderne vare: Søren Skræder, Peder Kong, Jens 

Pedersen Skriver og Bodil Pedersdatter 
alle af Ålsrode. 

I808 
2. Påskedag d. 18. april intr. Mathias Sørensens 
hustru af Ålsrode. 
1821 
Konfirmeret i Ålsø kirke Søren Mathiasen af Åls-
rode 14^ år. Født i Ålsrode. God religionskund-
skab og anstændig forhold. 
Vac. 17. dec. I8I0 af Neve. 



CHRISTOFFER MATHIASEN 

1810 
16. søndag efter trinitatis d. 7. oktober blev 
husmand Mathias Sørensen og hustru Else Christof 
fersdatter af Ålsrode deres søn, som var født d. 
1. sept. og den påfølgende lo. ditto hjemmedøbt 
med navn 

CHRISTOFFER 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
båren af pigen Mette Sørensdatter Hjorth af Ålsro 
de. 
Faddere: Søren Præst, Søren Skræder og Peder Kong 

af Ålsrode samt 
Rasmus Christensen af Ålsø 

Moderen holdt tillige sin kirkegang 

182o 
Christoffer Mathiasen død d. 21. oktober. Begrav 
et d. 29. okt. - søn af gårdmand Mathias Søren-
sen i Ålsrode - 11 år. 



ANDERS PETER MATHIASEN. 

1813 
1. søndag i advent d. 28\ nbv. blev gårdmand Ma-
thias Sørensen og hustru Else Christoffersdatter 
af Ålsrode deres søn, som var født d. 15. M^v. 
sidst og den påfølgende 22. hjemmedøbt med navn 

ANDERS PETER 
frembåren til dåbens publication i Ålsø kirke af 
pigen Dørthe Sørensdatter af Ålsrode 
Faddere: Hans Slot , Peder Jokumsen, Anders Iver 

sen af Ålsrode 
Søren Møller af Balle. 

1813 
3. søndag i advent d. 12. dec. blev Mathias Søren 
sens hustru af Ålsrode intr. 



DØDFØDT BARN. 

1816 

Dødfødt barn født d. 27. dec. Faderen Mathias Sø 
rensen, Moderen Else Christoffersdatter - gård-
folk i Ålsrode. 
Moderen intr. Søndag septuagesima d. 2. febr. 
1817. 
Gjordemoderen forklarede: 
At fostret var fuldbåret og dets død var formed 
entlig forårsaget ved dets hårde og besværlige 
fødsel. Denne skete med vending, men naturlig og 
uden intrumenters anbringelse. De sædvanlige mid 
ler til fostrets oplivelse blev anvendte, men 
uden virkning. Moderen har ej tilforn bragt død-
født barn til verden. 



Det hus i Ålsrode, som Mathias Sørensen fik i 
fæste var det hus hans farfader havde haft i fæs 
te. Hans farmoder blev aftægtskone i huset. 
Nu havde Mathias Sørensen tag over hovedet og kun 
ne gifte sig. 
18o2 
Den 25 maj blev ungkarl og landsoldat Mathias Sø-
rensen og pigen Else Christoffersdatter af Ålsro 
de ægteviede i Ålsø kirke. 

Forlovere: Gårdmand Søren Iversen af 
Ålsrode 
Christoffer Hansen - hus-
mand af Glatvcd. 

1836 
Mathias Sørensen - død 16. marts og begravet 2o. 
marts - gårdfæster og inderste af Ålsrode - 59 år 



JOHN MATHIASEN 

1819 
JOHN, født 3o. jan, hjemmedøbt 31. jan, søn af 
gårdmand Mathias Sørensen og Else Christoffers-
datter i Ålsrode, døbt d. 3. søndag i fasten d. 
14. marts. 
Faddere: Gårdmand Peder Jochumsen 

Gårdmand Søren Skræder 
Gårdmand Hans Slot 
Indsidder Anders Iversen samt 
pigen Inger Marie Sørensdatter, som bar 
barnet. 
Alle af Ålsrode. 

Moderen intr. bemeldte 1. marts. 
1820 
John Mathiasen død d. 16. dec . Begravet d. 18. 
dec. 3. søndag i advent - 2 år 



ANNE MARIE MATHIASDATTER. 

1821 
ANNE MARIE: født 22. og hjemmedøbt d. 23. nov.-
døbt d. 2. søndag efter Hellig 3 Konger d. 2o. 
januar 1822. 
Datter af Gårdmand Mathias Sørensen og Else Chris 
toffersdatter. 
Fadderne: Gårdmand Christen Jensen, Søren Skræd-

der og Søren Præ^t i Ålsrode 
Edel Hånsdatter og Inger Marie Sørens-
datter af Katholm, som bar barnet. 

Moderen intr. 2o. jan. 1822 



af Katholm som bar barnet. 

Folketælling 1834 

Mathias Sørensen 57 år gift gårdmand 
Else Christoffersdatter 55 år gift hans kone 
Anders Peder Mathiassen 2o år ugift deres 
Anne Marie Mathiasdatter 13 år do børn 
Else Marie Clausdatter 8 år ugift deres pleje 

barn 
Peder Nielsen 17 år ugift tjenestefolk. 
Anne Sofie Hansdatter 18 år 
Jens Nielsen 34 år gift daglejer 
Dorthe Mathiasdatter 32 år gift hans kone 
Maren Jensdatter 11 år 
Anne Elisabeth Jensdatter 5 år deres børn 
Niels Jensen 2 år 



SKIFTE' 
År 1836 den 18. marts indfandt sig skifteretten 
med tiltagne vitterlighedsvidner og vurderings 
mænd - sognefoged Mathias Jensen og gårdmand 
Claus Præet af Høbjerg i stervboét efter af-
døde fæstegårdmand af Ålsrode for at foretage 
en lovlig registrering og vurdering af bOets 
midler til påfølgende skifte og deling mellem 
den afdødes efterladte enke Else Christoffers-
datter der selv var tilstede og de i ægteskab 
med den afdøde sammenavlede børn der opgaves 
at være således: 

1) En søn SØREN MATHIASSEN - 28 år - der 
selv var tilstede. 

2) En søn ANDERS PEDER/MATHIASSEN - 22 år 
der også var tilstede 

3) En datter DORTHE MATHIASDATTER - gift 
med gårdmand Jens Nielsen Bloch i Åls-
rode der mødte på sin kones vegne. 

4) En datter KAREN MATHIASDATTER gift med 
gårdmand Niels Møller i Ålsrode, der 
mødte på sin kones vegne. 

" 5) En datter ANNE MARIE MATHIASDATTER -
ugift - for hvem der som formynder var 
tilstede hendes ældste broder Søren. 

Som laugværge for enken var ligeledes overværen-
de fæstegårdmand Anders Iversen af Ålsrode - i 



overværelse af hvilke samtlige personer der ef-
ter at der med hjemmets overdragelse til den 
afdøde ved synsforretning af 3/9 1812 overdrag-
ne besætning og instrumentarium var foretagen 
af enken med formynder blev påvist følgende bo-
et tilhørende effekter der af vurderingsmænde-
ne blev taxeret således: 

Sølv 
o 1 blakhjelmet ko lo år 8 

1 rødhjelmet do 12 år 6 
1 sorthjelmet do 8 år 8 
1 sorthjelmet kvie 3 år 6 
1 sorthjelmet stud 2 år 3 
1 sort gimmerlam 1 3 
6 får a" 9 mrk. 9 
1 svingplov 1 3 
1 for og bagreb 2 8 
1 narver 12 
1 høle 1 8 
1 rive 1 
2 ballie kar 1 8 
1 tagstige 2 
2 spande med jernhanke 1 
6 hylder 6 
1 spigebor og 1 båndkniv 1 
noger grimetøj 2 
noget vogntøj 3 



1 uldsaks o 3 o 
1 spand — - ' ' 1 
1 øltønde 4 
1 øltragt 4 
2 tjæretønder 2 
1 jerngryde 2 
1 jernpotte 1 
1 jern trefod 12 
1 øltønde 8 
1 jernpande 1 
1 madkurv og 1 krog 8 
1 sold 1' 
1 smørkærne 1 8 
2 tønder 4 
1 jern bilægger kakkelovn 8 
1 sybord med fod 2 
1 rødmalet fyrskab 1 8 
1 blåmalet fyrkiste 2 3 
1 rødmalet hængeskab 3 
1 spinderok 1 
2 halmløbe 12 
1 gi. sæk 4 
1 bænk og 1 rivejern 2 
2 flasker og 1 lygte 2' 
nogle lerfade og potter 2 
1 blåstribet bolster pude 1 8 
1 olmerdugs overdyne . 1 3 



1 bolster blåstribet underdyne 2 o o 
1 gi. vår 8 
1 hovedpude 1 8 
2 stk. tavlet omfang 2 
1 sav 2 
5 trøjer 3 2 
6 pund linnedsgarn 4 
1 hvid vadmels trøje 4 
1 par hvide vadmels benklæder 2 
1 nathue 1 
1 par blårgarns lagner 1 
2 par strømper 1 8 
2 blå huer 1 
1 rød ulden tørklæde 1 
1 blå bomulds tørklæde 4 
1 sort vest 2 
1 sort ditto 1 8 
1 par strømper 2 
1 rødt bomulds tørklæde 1 
4 skjorter 1 2 
1 stribet vadmels vest 12 
1 par træsko 8 

Tilsammen 85 1 lo 



Enken med laugværge vidste ikke mere at opgive 
til indtægt for boet. 
Herimod opgav hun at være følgende gæld bort-
skyldig: 
Til Severin Jørgensen Katholm Mølle 2 o o 
Til gårdmand Niels Busk i Ålsrode 1 
Samt endvidere til herskabet en del kongelige 
skatter og jordebogsafgifter, hvormed der sid-
en under skiftet vil blive fremlagt opgørelse. 
Enken påtog sig ansvaret for de registrerede 
midler indtil endelig skifte og vil derunder 
dette blive taget fornødent hensyn til behold-
ningens og samstemmende tilstand i henhold til 
den i sin tid afholdte synsforretning. 
Når der af det befundne ladekorn kan fratages 
til føde og sædekorn skønnede vurderingsmænde-
ne at der ikke kunne blive noget at beregne 
til indtægt for boet. 
Taxationgmændene bekræftede med ders eed " så 
sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord " at 
den af dem satte vurdering er efter bedste 
skønnende i overensstemmende med tingenes til-
stand og værdi. 
Da intet videre var at foretage blev forretning-
en sluttet og med underskrifter beekræftet. 

Datum ut supra 
Hansen 



Som vurderings - og taxationsmænd: 
Mathias Jensen 

Claus Præst 
Else Christoffersdatter 

m.f.p. 
Som laugværge 

Anders Iversen 
Jens Nielsen Bloch 

Niels Møller 
Anders Peder Mathiassen 

På egne og tillige som formynder for den umyndi-
ge og kurator for sine medarvinger 

Søren Mathiassen 
m.f.p. 



.. , ' SKIFTE EFTER MATHIAS ' 
SØRENSEN I ÅLSRODE 

År 1836 den 3o. juli blev i overværelse af vid-
nerne sognefoged Martinus Jensen og gårdmand 
Claus Præst af Høbjerg atter foretaget skifte 
efter afgangne fæ^tegårdmand Mathias Sørensen af 
Ålsrode. 
Ved forretningen var nærværende enken Else Chris-
toffersdatter med laugværge fæstegårdmand Anders 
Iversen af Ålsrode. 
Arvingerne Jens Nielsen Bloch på sin kones vegne, 
Niels Møller på sin kones vegne, Anders Peder 
Mathiassen og Søren Mathiassen, hvilken sidste 
tillige mødte som kurator for sin fornævnte brod-
er ogÉom fbrmyndef for sin umyndige søster Anne 
Marie Mathiasdatter. 
Enken erklærede ikke at vide mere, som kunne bru-
ges til indtægt for boet og ønskede at beholde 
boets effekter uindskrænket efter den dagen ved 
registreringen satte vurdering med hvilken be-
gæring de myndige arvinger intet havde at ind-
vende og da såvel formynderen som skifteforval-
teren fandt den passerede vurdering passende og 
stemmende med tingenes tilstand og sande værdi 
så blev enkens begæring indrømmet. 



Enken angav dernæst, at hun havde afgjort den ved 
registreringen opgivne gæld med undtagelse af den 
herskabelige fordring og at hun afventede på godt 
gøreise for den del deraf som måtte tilfalde boet 
at uddele. 
Derimod anmeldte hun at hendes afdøde 
mands begravelse havde kostet 6 Rdl. Sølv 
som hun begærede af boet. 
Skifteforvalteren anmeldte en fordring 
i boet for kongelige skatter og jorde-
bogsafgifter samt forstrækning indtil 
1835 års udgang samt første halvår 
1836 med 115 - 2 - 4 17/4o sølv og 
944 - 4 - 13 19/2o sedler for hvilken 
fordring han påstod jordebogskassen 
tilkendt forlods udlæg, næst efter be 
gravelsesomkostinger og skifteomkost-
ninger. 
For at erholde den i denne henseende fornødne 
kjendelse begrav skifteforvalteren og samtlige bo 
ets vedkommende sig til Grenå og idet skiftefor-
valteren fremlagde en extrakt af Katholms godses 
hovedkasseprotokoller som han tilligemed den af-
dødes kassebog foreviste og bad sammenholde, ud-
bad han sig den ordinære dommer hr. Ågaards kjend 
else for den anførte sum. 
Skifteforvalteren fratrådte - dommeren tiltrådte 



Samtlige boets vedommende som v&d skiftet i dag 
var tilstede og ovenfor nævnte arvinger erklære-
de at de erkjendte den ovenfor anførte skattere-
stance e.c.t. til beløb 115 - 2 - 4 17/4o Sølv og 
sedler 944 - 4 - 13 19/2o for rigtig og at den 
største del deraf nemlig 115 - 2 - 4 17/4o sølv 
og 653 - o 7 3/4 sedler samt 12 td. rug, 14 td. 
4 skp. byg og 21 td. 3 skp. havre alt var erkjendt 
og vedgået samt skifteomkostningerne og såsnart 
det var boet muligt svare den anmeldte fordring 
til Katholms jordebogskasse samt at holde skifte-
forvalteren kravsløs for enhver fordring der i 
tiden måtte opstå på boet så blev dette skifte 
sluttet og det passerede bekræftet med underskrift 

Hansen 
Else Christoffersdatter 

m.f.p. 
Som laugværge: Anders Iversen 

Jens Nielsen Bloch Niels Møller 
m.f.p. 

Anders Peder Mathiassen 
m,f.p. 

Som vidner og vurderingsmænd: 
Martinus Jensen 

Claus Præst. 



Else Christoffersdatter har 
vel regnet med at en af hendes sønner kunne over-
tage fæstet, men sådan skulle det ikke gå.Hvor-
når hun er fraflyttet gården kan ikke sees, men 
i somren 1838 bliver den totalt renoveret af 
den nye fæster Jens Jensen Smed, som 23/1 1837 
er kommet til byen og har fået det hus i fæste 
som Rasmus Sørensen Bødkers enke sidst beboede. 
Jens Jensen Smed er færdig med sin ombygning i 
efteråret 1838 og der udmeldes en synsforret-
ning på den nye gård 3/12 1838 



SYNSFORRETNING. 
3. december 1838 udmelder Grenåkøbstad og Nørre-
Herreds ret i Grenå synsforretningen, som af-
holdes på " Lundbækgård " den 11. december. Ret-
ten træder sammen 17/12 for at afHjelme denne 
syns - og vurderingsforretning og i den anled-
ning skrives i rettens protokol: 

Jacob Ågård - virkelig justitsråd, 
byfoged og byskriver i Grenå samt 
herredsskriver og herredsfoged i 
Nørre Herred 

Gjør vitterligt: 
At år 1838 mandagen den 17. december blev Grenå 
Kjøbstads og Nørre Hereds ret sat til befalet 
tid og betjent af den ordinære dommer og skriver 
med retsvidnerne j' C. Juul, P.C.Stensk, Ghr. 
Jørgensen og S. Buch af Grenå. 
Til afhjelmning fremlagde gårdmændene Chistian 
Jørgensen af Fuglsang og Peder Rasmussen af Ål-
sø en af dem den 11. dennes i^overensstemmende 
med forordningen af 8. juni 1787 afholdt syns-
og taxationsforretning over en gård i Ålsrode, 
der tiltrædes af ny fæster Jens Jensen Smed. 

Synsforretningen. 
År 1838 den 11. december indfandt undertegnede 
sig ifølge rettens udmeldelse af 3. dennes i en 
gård i Ålsrode under Katholm gods som forhen har 



været tilfæstet Mathias Sørensen, men nu er over 
draget til ny fæster Jens Jensen Smed for i ov-
erensstemmelse med forordningen af 8, juni 1787 
at afholde en lovlig syns og taxationsforretning 
over bemeldte gårds bygninger med sammes til-
hørende besætning ^inventarium, føde og sædekorn 
- alt til overlevering til bemeldte ny fæster, 
som var tilstede ved forretningen. 
Ligeledes var på godsejerens vegne mødt forvalt-
er Hansen og foretog vi da forretningen således 

GÅRDENS BYGNINGER. 
a)Stuehuset eller den nordre længe består af 12 

fag bygget af ege under og fyrovertømmer i fod 
med murede vægge og stråtag, 9 alen dyb og 3o 
alen langt og indrettet fra vestre ende: 
1 fag til pigekammer, 3 fag til storstue, og 
1 fag til forstue og spisekammer, 2 fag til 
dagligstue og sovekammer, 1 fag til køkken med 
skorsten og bageovn, 2 fag til bryggers og 2 
fag til tørvehus. Loft af fyrrebrædder ov^r 
7^ fag, 7 fag vinduer, 2 lemme og lo døre alle 
forsynede med hængsler og beslag samt fjelle-
gavle 
Denne længe som i afvigte sommer er opført af 
nye fæster befindes i god stand og uden mang-
ler. 

b) Den østre længe eller staldlængen består af 
12 fag bygget af ege under og fyrovertømmer ved 



fod med undtagelse af lægterne, der er af bland-
ingstømmer, med murede vægge og stråtag, 9 alen 
dyb og 33 alen langt og indrettet fra nordre 
ende: 
2 fag til foderlo, 3fag til kostald, 1 fag til 
sele og karlekammer, 3 fag til hestestald, 1 
fag til hakkelseslo, 2 fag til kornlade - for-
nødne båse i kostalden såvel som spiltov i hes-
testalden med krypper til 6 heste befindes, li-
gesom og bygningen er forsynet med 7 døre og 
lemmer - alle forsynede med hængsler og beslag 
- Denne bygning som af den nye fæster i afvig-
te sommer er opført befindes i god stand og 
uden mangler 
c) 
Den søndre længe består af 12 fag bygget^af ege 
under og fyr overtømmér i fod, dog med undtag-
else af lægterne, som er af blandingstømmer, med 
murede vægge og stråtag. ) alen dyb og 3o alen 
langt og indrettet fra østre ende, der er sam-
menbygget med østre længe. 
1 fag til korngulv, 2 fag til tærskelo, 2 fag 
til kornlåde, 3 fag til fårehus, 2 fag til hug-
gehus og 2 fag til vognport. 
På bygningen er anbragt 3 døre og 1 port, der 
alle er forsynede med hængsler og beslag. 
Denne længe^ som af den nye fæster i afvigte som-
mer er opført befindes i god stand og uden mang-
ler 



d) Den vestre længe éll^r laden består af 11 fag 
og bygget af ege under og blandet overtømmer 
med klinede vægge og med stråtag og indrettet 
fra søndre ende. 
2 fag til tærskelo, 4 fag til korngulv, 2 fag 
til tærskelo, 3 fag til korngulv. 
På bygningen, der er 9 alen dyb dg 32 alen 
langt er anbragt 2 døre og 2 lemme forsynede 
med hængsler og beslag. 
Denne længe er vel en gammel bygning, men af 
den nye fæster således repareret, at der ing-
en mangler derpå kan udsættes. 

BESÆTNING OG INVENTARIUM. 
1 sortblisset hest 8 år 2o Rdl 
1 sort hoppe lo år 18 
1 hvid ditto 12 år 12 1 . . ) i 1 
1 blakket ditto lo år 12 
1 jernbeslået vogn med fjælle og 
øvrigt tilbehør 2o 

1 trævogn med tilbehør 8 
1 hjulplov 6 
1 svingplov 5 
2 jernharver 6 
Seletøj til 4 heste bestående af 
puder,seler,tømmer og kobbel 2_ 

Sum af besætning og inventatium^lo9_Rdl. 



Foranstående besætning og inventarium skønnes^ 
at være tii&trækkelig til gårdens og jordens 
drift. ^ . ; ^ - . 

FØDE OG SÆDEKORN 
I gårdens jorder angav den nye fæster at have 
sået 4 td. rug og til foråret vil behøves til 
udsæd 7 td. byg, 8 td. havre og 12 skp. ærter 
og ligeledes vil til foderkorn behøves 16 td. 
rug og 8 td. byg, som forsåvidt samme ikke be-
findes i det indavlede blev af fæsteren erklæ-
ret at have med herskabet forenet sig om an-
skaffelse. 
Således er denne gård med bygninger, besætning 
og inventarium, føde og sædekorn overleveret 
til den nye fæster, som anført og som erklærede 
sig fornøjet med denne forretning, hvilken vil 
efter bedste skønnende og overbevisning har fore-
taget og næste tingdag vil eedelig bekræfte. 

Datum ut supra 
Peder Rasmussen Christian Jensen 

Imod denne forretning og dens afhjælmning haves 
intet at erindre 

Hansen Jens Jensen Smed. 

! -



Forelagt til afhjælmning i retten den 17. decem-
ber 1838. 

Ågård. 
Den fremlagte forretning blev foreholdt syns-
og taxationsmændene og samme blev af dem be-
kræftet med lovens eed. 

Rettens hånd 
Ågård. 

Således blev denne forretning under min hånd og 
segl beskrevet og udstedt. 

Grenå den 21. dec. 1838 
Ågård. 



FÆSTEBREV. 

Jacob Hornemann Bindesbøl - kgl. 
Majéstæts justitsråd og inspektør 

' .. ' bvét det for den kgl. kasses reg-
ning overtagne gods i Jylland 

Gjér vitterligt: 
At have stæ^ og fæst, ligesom jeg herved ifølge 
det kgl. rentekammers resolution af 27. jan. det-
te år fæster og skøder til Jens Jensen Smed den 
gård i Ålsrode under Katholm gods som Mathias 
Sørensen sidst havde i fæste, men nu godvilligt 
har afstået. 
Denne gård , som står for hartkorn ager og eng 
5 td. 6 skp. 1 fdk. ^ alb. må bemeldte Jens Jens-
en Smed i fæste beholde sin livstid på følgende 
vilkår. 

1. 

At han fra 1. jan. dette år til rette forfalds-
tider udreder og betaler alle af gården og dens 
hartkorn gående kgl. skatter, påbud og onera af 
hvad navn nævnes kan, som nu er eller i fremtid-
en måtte blive påbudne, deriblandt landskatten 
med dens fulde beløb uden at erholde den ved for-
ordning af 15. april 1818 bestemte godtgørelse, 
så og brandskatten af den sum hvortil gårdens 
bygninger nu er eller herefter måtte vorde vur-
deret til under brandforsikringen. Han udreder 



også alle per&onelle &katter/-byrder og pålæg 
af sig selv, familie og folk ^ alt uden undtag-
else. 

2. . .. . 
At han til hvert års Mortensdag og første gang 
til Mortensdag 1838 udreder årlig landgilde 1 
Rdl og 3 sk. - skriver een rigsbankdaler een 
mark sølv og yder 1 td. rug, 1 td. byg og 1 skp. 
havre, 1 gås og 4o æg - alt forsvarligt og 
kornet med det ved forordning af lo. januari 
1698 & 9 anordnede øjemål. 

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

4 
At han holder gårdens bygninger, besætning og in-
ventarium samt føde og sædekorn stadig vedlige 
og i forsvarlig stand, hvortil hører væggenes 
årlige udrapning og hvitning og tilsvarer sam-
me i alle måder i overensstemmelse med dette fæ-
stebrevs medhæftede syns - og vurderingsforret-
ning. 
løvrigt har fæsteren at rette sig efter hans kgl. 
Majestæts love og anordninger - altså gjøde-
dyrke og drive sin fæstegård som det sig bør. 



Ikke at bortleje el^er halvså samm?! eller på 
anden måde forandre noget af dens tilliggende. 
Lægge flid på korndyrkning, hegn og plantning 
m.v. som befalet er, samt mod herskabet eller 
den som på sammes vegne har at befale udvise 
hørrighed og lydighed alt under dette fæstes for-
tabelse og anden lovlig tiltale. 
For indfæstningen er fæsteren fritaget, hvorimod 
han udreder alle i anledning af fæstebrevets ud-
færdigelse og tinglæsning samt synsforretningens 
lovlige medgående omkostninger. 
I overensstemmelse med forordning af 26. juni 
181b bemærkes at denne gårds oprindelige hart-
korn 6 td. 3 fdk. 3 skp. 1 14/17 alb er ligesom 
de andre gårde i Ålsrod& med det kongelige ren-
tekammers resolution af 6. juli, 28. september 
1833 og 17. september 1836 forandret til førom-
talte 5 td. 6 fdk. 1 skp. alb. og det deraf 
følgende afgående hartkorn igen pålagt dels et 
oelsmandssted, som nu haves i fæste af Rasmus 
Jensen og nogle husmands jorder i byen og dels 
den gården betagne græsningsret i Ålsrode skov. 

Dato til bekræftelse under 
min hånd og segl. 

Edelsborg den 29. december 1838. 
Bindesbøll 



Læst i Nørre Rerreds ret mandagen den 4. marts 
1839 og protokolleret. 

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

Katholm den 2o. marts 1839. 
Jens Jensen Smed 



Mathias Sørensens enke fraflytter " Lundbækgård" 
da den nye fæster Jens Jensen Smed rykker ind. 
Hun bliver husholderske for den nye fæsters fader 
der er husfæster i Ålsrode og også hedder Jens 
Jensen Smed. Han var enkemand og ved folketælling 
en i l84o bor hun hos ham: 

Folketælling i Ålsrode 
l84o 

Et hus 
Jens Jensen 69 år enkemand husfader 
Else Christoffersdatter 61 år enke husholder-

ske. 
Niels Hansen 45 år gift indsidder tjener 
Else Kirstine Pedersdatter 47 år gift hans ko 

ne. 
Else Marie Nielsdatter 15 år ugift 
Lisbeth Nielsdatter 13 år ugift hans børn 
Hans Jørgensen 78 år enkemand daglejer. 



I 1844 afgiver Jens Jensen Smed sit hus til Pe-
der Drejer og bliver aftægtsmand her. 
Else Christoffersdatter må igen flytte og ved 
folketællingen i 1845 bor hun på Matr. nr 1 i 
jordebogen. 

Folketællingen i Ålsrode 
1845 

Kirsten Olesdatter 65 år 

Peder Christensen 43 år 

Ane Kirstine Pedersdatter 

Feder Christian Pedersen 
Rasmus Pedersen 
Søren Pedersen 
Jens Pedersen 
Anne Pedersdatter 

enke født i Nødager 
gårdbruger, 
gift født i sognet 
gårdbestyrer 
4o år født i sognet 
hans kone 
18 år 
16 år 
14 år 
4 år 
9 år deres 

børn 
tjeneste 
pige 

Else Christoffersdatter 66 år enke født i Hoed 

Ane Kirstine Sørensdatter 

ugifte 

23 år ugift 



I 1847 bliver Peder Christensen Konge fæster på 
Kirsten Olesdatters fæstegård. Hun er hans sviger 
moder og Else Christoffersdatter flytter endnu 
engang og da til sin søn som er husmand i Ålsrode 

Folketælling i Ålsrode 
185o 

Anders Peder Mathiasen 37 år gift født i sog-
net - inderste tjenestekarl og 
husfader. 

Anne Catrine Pedersdatter 39 år gift født i 
sognet hans kone. 

Mathilde Andersdatter 14 år 
Jens Peter Andersen 7 år 
Mathias Andersen 4 år ugifte født i sog 

net - deres børn. 
Else Christoffersdatter 7o år enke født i Hoed 

sogn fattiglem. 

1851 
Else Christoffersdatter død d. 9. november og be 
gravet d. 13. november - almisselem i Ålsrode -
72 år gi. 



BØRN AF MATHIAS SØRENSEN 
OG 

ELSE CHRISTOFFERSDATTER 



DORTHE MATHIASDATTER. 

Født i Ålsrode 1. oktober 18o2 som datter af da 
husmand Mathias Sørensen og hustru.Else Christ-
offersdatter 
I 1834 var hun gift med daglejer Jens Nielsen 
Bloch og boede sammen med sin mand hjemme på 
Lundbækgård i Ålsrode. 

Folketælling 1834 

Jens Nielsen 34 år gift daglejer 
Dorthe Mathia^datter 32 år gift hans kone 
Maren Jensdatter 11 år 
Anne Elisabeth Jensdatter 5 år deres børn 
Niels Jensen 2 år 

I skiftet efter Mathias Sørensen i 1836 sees at 
Jens Nielsen bloch er gårdmand. Han har rimeligvis 
bestyret gården men grundet kravet om opbygning 
af en ny på grund af forfald har han ikke villet 
overtage gården og flytter i stedet til Homå 
hvor han får en gård som det sees i 1853 da han 
optræder som fadder hos Jacob Pedersen Skræder. 



KAREN MATHIÅSDATTER' 

Født i Ålsrode 4/11 18o4. 
Gift 1. gang med enkemand og gårdfæster i Ålsrode 
Niels Pedersen Møller på jordebogens matr. nr. 2. 
18 

Gift 2. gang med Søren Sørensen Tækker. 

Folketælling i Ålsrode 
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 
Jacob Nielsen 8 år 
Mathias Nielsen 3 år ugifte deres børn 
Mette Marie Nielsdatter 3 år 



I 1839 må Niels Pedersen Møller afgive sit fæste 
og han bliver byens hyrde. 

Folketælling i Ålsrode 
184o 

1 hus: 
Niels Pedersen Møller 32 år gift hyrde 
Karen Mathiasdatter 35 år gift hans kone 
Else Marie Nielsdatter 14 år 
Mathias Nielsen 11 år 
Mette Marie Nielsdatter 7 år 
John Nielsen 6 år 

1845 
Niels Pedersen 57 år gift født i sognet hyrde 
Karen Mathiasdatter 4o år gift født i sognet 

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

deres børn 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

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

Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

et hus 32. familie 
Søren Tækker 38 år gift født i sognet indsid 

der arbejdsmand 
Karen Mathiassen 53 år født i sognet hans kone 
Matte Marie Nielsen 28 år ugift født i sognet 

hendes datter 

Karen Mathiassen døde på Ålsø fattiggård som al-
missalem " 8/9 1884 og var da Søren Tækkers kone. 



. SØREN MATHIASEN. 

Født i Ålsrode 16/3 I808 

Ved folketællingen i Ålsrode 184o er han daglejer 

184o 
1 hus 
Søren Mathiasen 33 år gift indsidder og daglej 

er 
Dorthe Marie Clausdatter 38 år gift hans kone. 
Dorthe Mathilde Sørensdatter 9 år 
Mette Sørensdatter 1 år ugifte deres børn. 



CHRISTOFFER MATHIASEN. 

Født i Ålsrode 1/9 I 8 I 0 

SKIFTE. 
År 182o dan 21. oktober anmeldte gårdfæster Ma-
thias Sørensen i Ålsrode at hans søn Christoffer 
8 år gi. ved døden var afgået, samt at han intet 
efterlader sig til arv undtagen hans ubetydelige 
gangklæder, der ej engang kunne være tilstrække-
lig til begravelsesomkostningerne, hvilket han 
derfor påtog sig og på grund af disse omstændig-
heder bliver intet skifte holdt. 



ANDERS PETER MATHIASEN 

Født i Ålsrode 15. november 1813. 

Ved folketællingen i Ålsrode 185o sees at han på 
det tidspunkt er daglejer og inderste og at han 
har sin moder boende 

Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

et hus 
Anders Peter Mathiassen 46 år gift født i sogn-

net indsidder arbejdsmand 
husfader 

Ane Dorthe Sørensen 33 år gift født i sognet 
hans kone 

Mathias Andersen 14 år 
Niels Andersen lo år 
Anne Catrine Andersen 
Bolette Andersen 1 år ugifte deres børn fødte 

i sognet 
Kirstine Marie Jensen 18 år ugift født i sognet 

plejebarn for betaling. 



JOHN MATHIASEN 

Født 14/3 1819 i Ålsrode. 

SKIFTE 
År 182o den 14. december anmeldte gårdmand Mathi 
as Sørensen af Ålsrode at hans søn JOHN - 2 år 
gammel ved døden var afgået samme dag. Han efter-
lader sig intet til arv. 



ANNE MARIE MATHIASDATTER. 

Født i Ålsrode 22. november 1821. 
I 1842 forlader hun Ålsrode og kommer i tjeneste 
i Homå og her bliver hun gift. 
1852 
24. januar gift i Homå kirke Jacob Pedersen af 
Homå og Anne Marie Mathiasdatter. 
Jacob Pedersen var selvejergårdmand i Homå og ved 
Folketællingen i 187o var der i familien 

187o 
Jacob Pedersen Mand 43 år gift f, i Homå sogn 

agerbruger 
Anne Marie Mathiasdatter kvinde 48 år gift 

født i Ålsø sogn hans kone 
Martin Christian Jacobsen mand 16 år f. i Homå 

sogn deres søn 
Christiane Elisabeth Jacobsen kvinde 11 år født 

i Homå sogn deres datter 
Jensine Severine Jacobsen kvinde 7 år født i Ho 

må sogn deres datter 
Christiane Rasmussen 16 år kvinde ugift født 

i Hoed sogn tjenestepige. 



ANETAVLE. 

w 

< 
M < M 

s H w M Q ed M W a Q W M W 00 EL, M M cn H M J 
w 1—1 < u M 

c< CQ 
5 
M 6 S M < 

S-< 4-i 
CO s 
"tC n. 
{U 
m 

LTs 
r-. r-l Q W < O S E-f e=! tD O S o CO 
m W W M m tS M ^ -H M O) H a E-i M cC W hn E Oj M m C) )-l H O W Q 

pif < o cn 
M M 
M U) 
w 

) 
!z; W 
M M 

M > 
H 
LP 
Q iZ! -t! S 

[ W E-f < 
Q <t! M PQ {s; 

S M 
<c! S 

Q-i 
ee! M H 

O t — & 

M CQ 4-) r-t CC !-l O r-- S cd S r-l w w -w "ca )-l H Q & < & E-i W O E-! o i-) r-- s O . o 
* (U M r--W OJ 4-) w <-1 M m CO M M o aj )-i u i-) C W pILf 

CHRISTOFFER HANSEN 
DØBT 18/8 1754 

KAREN CHRISTENSDATTER 
F. 1742 i Ålsrode 

ELSE CHRISTOFFERSDATTER 



FÆSTEBREV TIL HUSMAND 
CHRISTOFFER HANSEN 

I 
GLATVED. 



FÆSTEBREV 

Jeg Peder Rosenørn til Katholm 
ridder, hans kgl. Maj. bestaltede 
kammerherre, skyttebefalingsmand 
over Århus stift samt amtmand ov-
er Havreballegårds og Stjernholms 
amter 

Gjør vitterligt: 
At have stæt og fæst, ligesom jeg hermed og stæd-
er og fæster til Christoffer Hansen, barnefødt på 
mit gods i Øster Balle er mig tilhørende hus i 
Glatved, som Jens Lyderichen sidst beboede og fra 
døde - hvilket hus, som står for hartkorn 2 fdk. 

de 
hvortil er henlagt halvparten af de 2 1 fdk. 
jord på Hoed Mark, som Søren Peder Carlssønner 
har solgt til Katholm - bemeldte Christoffer Hans 
en sin livstid må nyde , bruge og i fæste beholde 
når han deraf til hver Micaelis betaler huspenge 
3 Rdl. 3 Mrk. og svarer de kongelige skatter som 
nu er og vil blive påbudne og holder huset og dets 
tilliggende i by og mark udi forsvarlig stand -
item forretter rejser efter påbud lig andre hus-
mænd i Glatved og retter sig efter hans kgl. Maj. 
allernådigste love og forordninger og er sit her-
skab og dets fuldmægtig hørrig og lydig - alt und 
er dette fæstes fortabelse. 



Katholm den 28. oktober 1771 
Peder Rosenørn. 

Ejendommen var et fæstehus med jord under Katholm 
og i jordebogen over Katholm gods i Glatved 1778 
er ejendommen på o td. o skp. 2 fdk. o alb 
I 1788 er alt hartkorn ens hos de 5 husmænd og 
på o Td. 3 skp. o fdk. o alb. 
Som det fremgår af fæstebrevet så får Christoffer 
Hansen det hus i Glatved som Jens Lydarichen er 
fradød. Det hedder i skiftet efter ham 21/6 1771 



SKIFTEFORRETNING EFTER HUSMAND 
JENS LYDERICHEN I GLAIVED . 

Anno 1771 den 21. juni indfandt sig udi stervboet 
efter afgangne Jens Lyderichen i Glatved på mit 
høje herskab hans exellence hr. kammerherre og 
stiftsbefalingsmand de. Rosenørns vegne fuldmæg-
tigen Søren Broberg fra Katholm for at registre-
re og vurdere den af den afdødes efterladende bo 
og effekter til et videre påfølgende skifte og 
deling at forrette imellem enken Karen Christens-
datter og hendes med den afdøde udi ægteskab av-
lede børn navnlig: 

1. søn Chresten Jensen 5 år 
1 søn John Jensen 1 år 
1 datter Else Marie Jensdatter 4 år. 

Nærværende var enken med tiltagen laugværge Ras-
mus Skræder af Ålsrode og på de umyndiges vegne 
som formynder Michel Hjorth her af byen, hvilket 
i overværelse af de 2 ^^ vidner og vurderings-
mænd Peder Jacobsen og Jens Hansen af Bemeldte 
Glatved blev foretaget og forrettet følgende: 

Da man er færdig viser boet underskud og der bliv 
er ikke noget at arve — men enken blev af skifte 
holderen formanet sine umyndige børn kristelig og 
skikkelig at opdrage til ære og lære således som 



hun for Gud og mennesker kan være bekendt, hvilk-
et hun og lovede, såvel og at være ansvarlig for 
herskabets pretentioner og andet på stervboet hæf 
tende udgifter og da ej mere ved dette skifte var 
at anføre blev samme således sluttet og tilende-
bragt, hvilket ved hænders underskrift bekræftes 

Datum stervboet udi Glatved 
S. Broberg 

Enken: Karen Christensdatter 
Som laugværge: 

Rasmus Pedersen Skræder 
Som formynder for de umyndige: 

Michel Hjorth 
Som Vurderingsmænd: 

Jens Hansen 
Peder Jacobsen. 



Jens Lyderichan er født i Glatved 1721 som søn 
af husmand Lyder Jensen og Kirsten Andersdatter, 
som 1719 Dom: XX trinitatis blev gift. 
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Jens Lyderic hen 
F. i Glatved 1721 
Død i Glatved 1771 
Husmand i Glatved 

Karen Christensdatter 
F. i Ålsrode 1742 
Død i Ålsrode 4/4 1822 
Husmandskone af Glat 
ved. 

Chresten Jensen 
Gårdmand i Balle 

- kaldet Molbo - blev 



Karen Christensen der nu er enke gifter sig med 
Christoffer Hansen her i 1771 og han bliver fæst 
er af huset som det sees af fæstebrevet. 

Folketælling i Glatved 
1787 

et hus: 
Christoffer Hansen mand 4o år gift 1. gang 

Bonde og husmand 
Karen Christensdatter hans kone 45 år gift 2 

gang. 
Else Christoffersdatter 6 år børn af sidste 

ægteskab 
Hans Christoffersen 4 år 

Karen Christensdatter dør i Glatved april 1822 
og der holdes skifte efter hende. Skiftet start 
er i april men sluttes først i dec. 1822. I 
skifte sees at Karen Christensdatter har været 
syg og under sin sygdom er flyttet til Ålsrode 
sammen med sin mand og en del af boets effekter 
Christoffer Hansen meddeler at han er gammel og 
svag og ikke længere kan beholde sit fæste og 
afleverer sit fæstebrev. Selv bliver han boende 
hos sin datter Anna og hendes mand gårdfæster Sø 
ren Andersen Præst hvor Karen også døde. 



Skiftefofretning efter 
' ̂ aren Christensdatter 

År 1822 den 6. april mødte skifteforvalteren fra 
Katholm gods for at begynde skiftet efter den 
sidstafvigte skærtorsdag den 4. dennes afdøde 
husmandskone Karen Christensdatter i Glatved. 
Som vitterligheds og vurderingsmænd var tiltagen 
gårdmand Erns Gårdslev og husmand Christen Ras-
mussen af Glatved. 
Enkemanden Christoffer Hansen angav den afdødes 
arvinger at være: 
A) Den afdødes første ægteskab med den afdøde 

Jens Lyderichen; 
1) Christen Jensen Molbo - gårdmand i Balle 

- omtrent 6o år gi. - tilstede 
2) John Jensen - død i Randers - og efterlad-

er sig: 
a) 1 søn Jens 14 år 
b) 1 do Anton 9 år 
c) 1 do Christian 6 år 

For hvilke børn deres farbroder bemeldte Chres 
ten Jensen Molbo var tilstede som deres værge 

B) Af ægteskab med enkemanden: 
1) En søn Hans omtrent 37 år - opholdende sig 

i Lolland - såvidt vides i Rødby 
2) En datter Anne gift med gårdmand Søren And 



ersen Skræder i Ålsrode - tilstede -
3) En do datter Else gift med gårdmand Mathi 

as Sørensen - gårdmand i Ålsrode - til-
stede. 

Der bliver registreret og vurderet boets effekt-
er i Glatved, men da en del indbo befinder sig i 
Ålsrode bliver forretningen gentaget her hos Sø-
ren Andersen Præst og viser det sig sammen med 
de i Glatved registrerede effekter da disse sid-
ste er flyttet hertil. 
Effekterne sælges ved auktion og udgifterne kan 
opgøres og denne gang viser det sig at der er 
overskud på 7 Rbd. 2 mark og 2% skilling som de 
les. 
Desuden får Hans som man har fået forbindelse med 
hans ejende Kakkelovn og en kiste.som tages i for 
varring af Søren Andersen Skræder. 
Christen Jensen Molbo tager vare på Johns børns 
arv 



ELSE CHRISTOFFERSDATTERS 
FORÆLDRE 



JOHAN CHRISTOFFER HANSEN 

Født i Glatved og døbt i Rosmus kirke 18/8 1754 
som søn af Hans Christoffersen. 
1754 
Dom: lo.p. trinitatis d. l8/8 havde Hans Christ 
offersen en 6øn til Dåben som blev kaldet Johan 
Christoffer 
Anders Bondes pige i Ennegård bar 
Test: Andars Bonde i Ennegård, 

Chresten Coldings søn i Rosmus. 

Gift ca 177Z/73 med enkekonen Karen Christens-
datter i Glatved. Giftermålet ér rimeligviv sket 
i Hoed kirke men kirkebogen her har en lakune 
1771 - 1776 

1827 
Christoffer Hansen 
Død d. 19/1 og begravet d. 8/4 
indsidder i Ålsrode 68 år fattiglem i sognet. 



KAREN CHRISTENSDATTER 

1742. 
Dom: 3 p. trinitatis d. 11/11 døbt i Ålsø kirke 
Chresten Molboes barn af Ålsrode navnet 

KAREN 
båren af Rasmus Molboes kone 
Faddere ( sammen med en anden dåb ) 

Frederich Broge i Weilby 
Chresten Jensen i Ålsø 
Jens Murmand, Søren Murmand, Peder Præst 
Chresten Bloch 
Anna Jensdatter, Chresten Daniels kone 

Gift 1. gang med husmand i Glatved Jens Lyderich 
en ca 1764/65 

Gift 2. gang ca 1771/72 med Christoffer Hansen 
og de fik det husmandssted i Glatved som Jens Ly 
derichen havde haft 

1822 
Karen Christensdatter: 
Død 4. april og begravet 8. april. 
Husmand Christoffer Hansens kone af Glatved 78 
år gi. 



KAREN CHRISTENSDATTERS 
L. MAND 

JENS LYDERICHEN 



JENS LYDERJCHEN. 

Født i Glatved 1735 som søn af husmand Lyder 
Jensen og hustru Kirstin Andersdatter. 

Ca 1764/65 gift med Karen Christensdatter fra 
Ålsrode. 

1771. 
6. søndag efter Påske d. 12 maj i Hoed Kirke 
jordet Jens Lydertsen i hans alders 36 år. 



BØRN AF JENS LYDERCHEN 
OG 

KAREN CHRISTENSDATTER 



Ca 1765/66 Chresten Jensen med tilnavnet Molbo 
efter sin morfader. 
Var i 1822 gårdmand i Balle. 
Ca 1769/70 John Jensen 

Flyttede til Randers og var død ind-
en 1822 da hans moder døde. 

Ca 1767 Else Marie Jensdatter - var død inden 
1822 uden at efterlade sig arvinger. 



BØRN AF CHRISTOFFER HANSEN 
OG 

KAREN CHRISTENSDATTER 



Der er en lakune i Hoed/kirkebog hvorfor hver-
ken giftermålet mellem Christoffer Hansen og kar-
en Christensdatter kan findes og ligeledes deres 
1. barns dåb 

ca 1774 
ANNE CHRISTOFFERSDATTER 

1791 
Dom: Quasimododagen d. 1. maj confirmeret i Hoed 
kirke Anne Christoffersdatter, Christoffer Hans 
ens datter af Glatved født ibid 17 år. 

1799 
Den 8. dec. i Hoed kirke ægteviede ungkarl Søren 
Andersen Bend af Ålsrode og pigen Anne Christof 
fersdatter af Glatved 

1847 
Død 21/4 og begravet 3o/4 - 76 år almisselem i 
Ålsrode. 



HANS CHRISTOFFERSEN. 

1776 
Dom: IX post trinitatis d. 4. august havde hus-
mand af Glatved en søn til dåben i Hoed kirke 
kaldet 

-. . HANS 
frembåren af sal. Jacob Rasmussens enke i Øster" 
Balle 
Faddere: Peder Rasmussen, Niels Pedersen Konge 

Morten Hansen, Maren Nielsdatter og 
Margrethe Jensdatter 
alle af Glatved. 

1776 
Dom: XI post trinitatis d. 18/8 er husmand Chris 
toffer Hansens hustru intr. i Hoed kirke 
1779 
Dom^:-22"a^tfinitatis^dv.31t-okbo&érrkaéÉtjordt 
på Christoffer Hansens afdøde søn HANS af Glat 
ved - 3 år gi. 



ELSE CHRISTOFFERSDATTER. 

1779. 
Festo trinitatis 3o. maj i Hoed kirke døbt Chris 
toffer Hansens datter af Glatved navnet 

ELSE 
båren af gård&and Mads Konges hustru af Glatved 
Faddere: Christen Rousing og Anders Palle af 

Glatved 
Søren Rusk og Niels Jensen af Øster Bal 
le samt 
Anna Sofie Mortensdatter fra Katholm. 

1779 
Dom: a'tri. d27/6 intr. i Hoed kirke Christof 
fer Hansens hustru af Glatved 

1794 
1. søndag efter Påske d. 27/4 confirmeret i Ålsø 
kirke Else Christoffersdatter, Christoffer Hans 
ens datter af Glatved født ibid. 15 år gi. 



HANS CHRISTOFFERSEN. 

1782 
Dom: Reminiscre d. 24/2 havde husmand Christof-
fer Hansen i Glatved en søn til dåben i Hoed kir 
ke navnet 

HANS 
båren af Anders Falles datter Anne i Glatved 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Peder Friis af Hoed 
Peder Hemmesen af Glatved 
Jens Nielsen af Ørup 
Niels Jensen, Rasmus Jørgensen, Peder 
Rusk af Øster Balle 
Mikkel Sørensen af Ålsrode og 
Søren Biere af Åisø 

1782 
Dom: Palmare d. 24. marts intr. Christoffer Hans 
ens hustru af Glatved i Hoed kirke. 
1798 
i. søndag efter Påske d. 15. april confirmeret i 
Ålsø kirke Hans Christoffersen, Christoffer 
Hansens søn af Glatved. født ibid. 16 år gi. 



JENS JENSEN SMED. 
FÆSTER 1839 - 1854. 



JENS JENSEN SMED. 

18o5. 
5. søndag efter trinitatis d. 14. juli blev husmand 
Jens Jensen Smed af Ålsrode og hustru Maren Rasmus 
datter deres søn, som var født den 5. juli og d. 
11. ditto hjemmedøbt med navn 

JENS 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke af 
Mads ? hustru af Glatved. 
Faddere: Sognefogeden Rasmus Krarup af Fuglsang. 

Jørgen Smed og Niels Kjeldsen af Glatved 
samt Hans Slot af Ålsrode. 

1833. 
Trolovet d. 18. nov. - Viet d. 3. jan. 1834 
ungkarl Jens Jensen af Ålsrode 27. år. gi. og pig-
en Christiane Christensdatter af Ålsrode 23 år gi. 

Forlovere: Skolelærer Brøgger og 
Smeden Jens Jensen af Ålsrode 

1854. 
Jens Jensen Smed døde 8. november og præsten skriv 
er han er død af brystsyge. 



CHRISTIANE CHRISTENSDATTER 

1814. 
Født 7. april i Dejret - Tved sogn - på Mols 
som datter af gårdmand Christen Smed og Maren 
Pedersdatter. 

1834 
Gift 1. gang i Ålsø kirke 3. januar med Jens 
Jensen Smed. 
1855 
Gift 2. gang i Ålsø kirke 25/9 - 4o år gi. og 
enke efter gårdmand Jens Jensen Smed i Ålsrode 
med ungkarl i Ålsrode Lars Therkildsen 31 år 
og søn af gårdmand og udflytter Peder Baltzer 
og hustru Anne Marie Pedersdatter født i Åls-
rode 12/1 1824 

Forlovere: Lars Bønløkke af Ålsrode 
gårdmand 
Hans Andersen af Ålsrode 
gårdmand 

19o4 
Død i Ålsrode 3/2 og begravet 11/2 - enke i Åls 
rode - født i Dejret, Tved sogn, enke efter Lars 
Terkildsen ( Baltzer ) i Ålsrode. 



I begyndelsen bor de hos hans forældre i Ålsrode 
men i 1837 fæster de i hus i byen 

Folketælling i Ålsrode 
1834 

Jens Jensen 60 år gift husfæster 
Maren Rasmusdatter 78 år gift hans kone 
Jens Jensen 29 år gift smed 
Christiane Christensdatter 2o år hans kone 
Niels Jacobsen 5o år enkemand almisselem. 
Mette Marie Nielsdatter 14 år ugift hans datter 
Maren Andersdatter 48 år enke ernærer sig ved 

at spinde 



FÆSTEBREV PÅ ET HUS I ÅLSRODE 
TIL 

JENS JENSEN SMED 



FÆSTEBREV 
Jacob Hornemann Bindesbøll, kgl. Maj-
estæts justitsråd og inspektør over 
det for den kongelige kasses regning 
overtagne godser i Jylland 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst ligesom jeg herved i med-
hold af det kongelige rentekammers resolution af 
12. november d. å. stæder og fæster til smed 
Jens Jensen det hus i Ålsrode by under Katholm 
gods, som Rasmus Sørensen Bødkers enke sidst har 
haft i fæste og under godsets jordebog er anført 
under nr. 16. Dette hus med sammes tilliggende 
jordlod, der står for hartkorn ager og eng 3 skp 
2 fdk. 1 3/4 alb. må bemeldte Jens Jensen Bruge 
og i fæste beholde sin livstid på efterfølgende 
vilkår: 

1 
At han fra 1. juli d.å. udreder og betaler til 
rette forfaldstider alle af bemeldte hus og dets 
hartkorn gående kongelige skatter, påbud og one 
ra hver især af hvad navn nævnes kan som enten 
nu er eller herefter måtte blive påbudne og der 
iblandt landskatten med dens fulde beløb uden at 
erholde den godtgørelse som forordningen af 15. 
april 1818 bestemmer - så og brandkontingentet 



af den sum hvortil husets bygninger nu er eller 
herefter måtte blive forsikret for i brandkas-
sen. Så og udreder han alle personelle skatter 
og byrder og pålæg af sig selv og familie - alt 
uden nogen slags godtgørelse. 

2 

At han forretter 1 dags arbejde ugentlig til Kat 
holm hovedgård på egen kost og med eget værktøj 
eller betaler 16 sk. for hver dags arbejde, som 
ikke affordres ham, så og forretter han gående 
rejser efter omgang med godsets øvrige husmænd. 

3 
At han erlægger årlig afgift til hvert års Mor-
tensdag af 1. td. byg, som betales med penge ef 
ter det forudgående års kapiteltakst og denne 
afgift tager sin begyndelse Mortensdag 1837. 

4 
Husets bygninger holder fæsteren vedlige i for-
svarlig stand således at samme til enhver tid 
kan tilsvares i overenstemmelse med den dette 
fæstebrev vedhæftede syns og overleveringsfor-
retning, ligeledes har han også at tilsvare og 
vedligeholde de med huset værende brandredskab-
er . 
løvrigt har fæsteren at rette sig efter loven og 
anordningerne- altså gøde, dyrke og drive sin 
fæstegård som det sig bør og ikke bortlåne el-
ler halvså samme eller på anden måde forandre 



noget af dens tilliggende^ lægge flid på have-
dyrkning, hegn og plantning m.m. som befalet er, 
samt imod herskabet eller de som på sammes vegne 
har at befale at udvise hørrighed og lydighed -
alt under dette fæstes fortabelse og anden lov-
lig tiltale. 
Da fæsteren for egen regning og uden godtgørelse 
holder huset i complet stand så fritages han for 
indfæstning, hvorimod han udreder alle i anled-
ning af dette fæstebrevs udstedelse og tinglæs-
ning samt synsforretningens lovlig medgåede om-
kostninger. 
Ifølge forordningen af 25. juni I 8 I 0 attesteres 
at der med denne fæsteoverdragelse ikke er sket 
nogen forandring i husets tilliggende. 

Til stadfæstelse under min hånd og segl 
Edelsborg den 31. december 1836 

Bindesbøll 
Læst i Nørre Herreds ret mandagen den 9. januar 
1837 og protokolleret 

Ågård. 
Gebyr: Tinglæsning 32 sk. 

Indførelse 15 sk. 
Justitsfonden 9/5 sk 



Ligelydende originalt fæstebrev har jeg modtaget 
og forbinder mig til at opfylde fæstebrevet i 
alle dets ord og punkter. 

p.t. Katholm den 25; januar 1837 
Jens Jensen 

Til vitterlighed: 
Jørgensen 

Jens Christensen 



UDMELDELSE. 

År 1837 den 23. oktober blev Grenå by og Nørre 
Herreds ret sat til befalet tid og betjent af 
den ordinære dommer og skriver. Som stokkemænd 
var tilstede J. C. Juul - Chr. Jørgen - H. Bar-
bra af Grenå samt Søren Christensen af Enslev. 
Efter begæring af forvalter Hansen på Katholm 
med hans fuldmægtig Hagen at retten ville udmelde 
2 kyndige mænd til i overenstemmalse med forord-
ningen af 8. juni 1787 at syne og taxere et hus 
i Ålsrode af hartkorn 3 skp. 2 fdk. 3/4 alb der 
tiltrædes af ny fæster Jens Jensen Smed blev 
gårdmændene Peder Rasmussen af Ålsø og Chr. Jens 
en af Fuglsang af retten udmeldt til at foretage 
indbemeldte syns og taxationsforretning. 
De udmeldte mænd møder på åstedet efter aftens 
varsel og afholder ders forretning således som 
de trøste dem til næste retsdag efter afholdel 
sen at afhjælme samme. 

Aagaard. 



SYNSFORRETNINGEN. 

Jacob Aagaard, virkelig justitsraad, 
byfoged og skriver i Grenå samt her-
redsfoged og skriver i Nørre Herred 

Gjør vitterligt: 
At år 1837 den 8. november blev Grenå bys og Nør 
re Herreds ret sat til befalet tid og betjent af 
den ordinære dommer. Som stokkemænd var tilstede 
J.C.Juul, Chr. Jørgen, H. Barbra af Grenå og Pe-
der Michelsen af Enslev. 

Til afhjelmning fremlagdesgårdmændene Pe-
der Rasmussen af Ålsø og Christian Jensen af 
Fuglsang følgende af dem under den 2. dennes ov-
enstemmende med forordningen af 8. juli 1787 af-
holdt syns og taxationsforretning over et hus i 
Ålsrode af hartkorn 3 skp. 2 fdk. 1 3/4 alb der 
tiltrædes af ny fæster Jens Jensen. De fremlagde 
derfor forretningen som lyder: 
År 1837 den 2. november mødte undertegnede gård-
mænd Peder Rasmussen af Ålsø og Christian Jensen 
af Fuglsang ifølge Nørre Herreds rets udmeldelse 
af 25. forrige måned i et hus i Ålsrode under 
Katholm gods af hartkorn 3 skp. 2 fdk. 1 3/4 alb 
som sidst har været tilfæstet Rasmus Bødkers en-
ke for at foretage en lovlig syns og taxations-
forretning over bemeldte hus overenstemmende med 



forordningen af juli 1787 til overlevering 
til ny fæster Jens Jensen. 
Ved forretningen mødte på godsejerens vegne for-
valter Hansen såvel som den nye fæster Jens Jens 
en. 
Vi besigtede da huset og befandt samme således: 
1) DEN SØNDRE LÆNGE består af 7: fag opført af ege 

under og blandet overtømmer med klinede væg-
ge og stråtag og indrettet således fra østre 
ende: 1 fag til bryggers, 1 fag til køkken 
med skorsten og bageovn og ^ fag loft, 2 fag 
til stue med fyrretræsloft og 1 fag vinduer, 
1 fag til tørvehus.( texten begynder 1 fag til 
kornlade, 1 fag til tærskelo ) 
Bygningen er iøvrigt forsynet med 5 døre og 1 
lem alle forsynede med fornødne hængsler og 
beslag og fornødne skillerum. 

2) DEN VESTRE. LÆNGE sammenbygget med den søndre 
længe i vestre ende og opført af samme materi 
aler som det foregående og indrettet således 
fra søndre ende: 1 fag til kostald og fåre-
hus, 1 fag til stue med fyrrefjælleloft, 1% 
fag til køkken, skorsten og bryggers. De for-
nødne skillerum befandtes og til udgang 3 dø-
re forsynede med hængsler og beslag. 
Bygningerne befandtes i god og mangelfri stand 



Således har vi efter bedste skønnende synet og 
taxeret forannævnte hus og overleveret samme til 
Jens Jensen, hvilket vi inden retten næste ting 
dag vil eedelig bekræfte. 

Ut supra 
Peder Rasmussen 

Christian Jensen 
Imod denne forretning og dens afhjelmning haves 
fra godsejerens side intet at erindre 

Hansen 
Jens Jensen Smed 

Gebyr: Til retten 2 mark 4 skilling 
Til justitsfonden 7 1/5 sk. 
Papirer 1 4/5 sk. 



Jens Jensen Smed og hustru sidder nu med et hus i 
Ålsrode, men det har hele tiden været meningen, at 
han skulle have den gård i fæste som Mathias Søren 
sen havde haft 
Gården var meget forfalden og somren 1838 bliver 
brugt til at reparerere og nyopføre bygningerne og 
Jens Jensen Smed får endelig fæste på gården 2o. 
marts 1839. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
JENS JENSEN SMED 

OG 
CHRISTIANE CHRISTENSDATTER. 



JENS CHRISTIAN JENSEN. 

1834. 
Født d. 3. juni og døbt 9. søndag post trinitatis 
d. 27. juli 
søn af indsidder Jens Jensen og Christiane Christ 
ensdatter i Ålsrode. 
Faddere: Gårdfæsterne Anders Iversen, Jens Lade-

foged og Chresten Bødker 
alle af Ålsrode samt pigen Karen Christ-
ensdatter af Lund skov, som bar barnet. 

Moderen intr. benevnté 27. juli. 

1837 
Jens Christian Jensen 
Død d. 22. sept. begravet d. 24. sept. 
søn af indsidder Jens Jensen Smed i Ålsrode 3 1/4 
år. gi. 



MARIE JENSDATTER. 
1836. 
Født d. 29. april og døbt i kirke d. 5. juni 
1836. 
datter af indsidder Jens Jensen Smed og Christiane 
Christensdatter i Ålsrode. 
Faddere: Gårdmændene Hans Andersen af Revn og 

Anders Iversen af Ålsrode. 
Husmand Søren Sørensen indidem samt 
gjordemoder Marie Christensdatter af Hø-
bjerg som bar barnet. 

Moderen intr. bemeldte 5. juni. 

1837 
Marie Jensdatter 
Død d. 17. juni - begravet d. 26. juni. 
datter af Gårdfæster Jens Jensen Smed i Ålsrode 
1 1/6 år. gi. 



JENS GHRISTIAN JENSEN. 183. 

Født d. 21. juni - hjemmedøbt d. 19. august og 
fremstillet i Ålsø kirke d^ 28. oktober, 
søn af gårdfæster Jens Jensen Smed og Christiane 
Christensdatter i Ålsrode. 
faddere: Gårdfæsterne Anders Iversen, Chresten 

Bødker og Hans Andersen -
alle af Ålsrode samt 
Gårdmand Jens Skræders hustru i Thorsø 
som bar barnet. 

Moderen intr. d. 22. juli 
1853 
Konfirmeret i Ålsø kirke Jens Chr. Jensen - Gård 
mand Jens Jensen Smed og Christiane Christendat-
ters søn i Ålsrode 14 3/4 år. født d. 21. juni 
1838 - Karakter: Godt. 



Folketælling i Ålsrode. 
184o 

Jens Jensen 32 år gift gårdfæster og Smed. 
Christiane Christensdatter 25 år gift hans kone 
Jens Christian Jensen 2 år ugift hans søn 
Jens Sørensen 24 år ugift 
Niels Pedersen 2o år do 
Anne Marie Mathiasdatter 19 år ugift tjeneste-

folk. 



MARIE ELISABETH JENSDATTER. 

1839. 
Født d. 16. maj - hjemmedøbt d/ 1. juli og frem-
stillet i Ålsø kirke d. 25. oktober 
datter af gårdfæster Jens Jensen Smed og Christi-
ane Christensdatter i Ålsrode. 
Faddere: Gårdfæsterne Anders Iversan, Chresten 

Bødker og Terkild Baltzer 
alle af Ålsrode samt 
sidstnævntes hustru som bar barnet. 

Moderen intr. d. 31. maj. 

Blev gift med gdr. - senere bogholder i Randers 
Lars Jacobsen 
1899 d. 9/4 konfirmeret i^Ålsø kirke: 
JENNY LAURENCE CHRISTENCE JACOBSEN datter af gdr. 
Lars Jacobsen og hustru Maren Elisabeth Jensen i 
Randers - plejemoder enkefru Juditte Brun i Åls-
rode - født i Randers 3/1 1885 



RASMUS JENSEN. 

1842. 
Født d. 31. januar - Palmesøndag d. 2o. marts døbt 
i Ålsø kirke 
søn af gårdfæster Jens Jensen Smed og Christiane 
Christensdatter i Ålsrode. 
Faddere: Gårdfæster Chresten Bødker, Indsidder 

Mads Pedersen og Gårdfæster Hans Ander-
sen - alle af Ålsrode samt 
sidstnævntes hustru som bar barnet. 

Moderen intr. Palmesøndag d. 2o. marts. 

1856 
Konfirmeret d. 3o. marts i Hoed kirke 
Rasmus Jensen af Ålsrode 
Søn af gårdfæster Jens Jensen Smed i Ålsrode 
Født i Ålsrode d. 31. januar 1842 
Udmærket godt for kundskab. Meget godt for opfør 
sel. 

Rasmus blev uddannet som lærer på Lyngby Semina-
rium. 
1873 
Rasmus Jensen død 19/4 ,begr. 26/4 i Ålsø,lærer 
i Rygård Strand - s.a. Jens Jensen Smed i Ålsrode 
Født sammesteds ugift. 31 år 



ADOLF JENSEN. 

1844. 
Født d. 7. februar ^ døbt i kirken 3. søndag efter 
påske d. 28. april 
søn af gårdfæster Jens Jensen Smed og Christiane 
Christensdatter i Ålsrode 
Faddere: Gårdfæsterne Hans Andersen, Anders Iver-

sen og Anders Nielsen samt 
jomfru Rasmine Bolette Marie Brøgger af 
Ålsrode som bar barnet. 

1855 
Adolf Jensen 
Død d. 13. juni og begravet d. 2o. juni 
søn af afdøde gårdmand Jens Jensen Smed i Ålsrode 
Barn i Ålsrode hvor han var født. - 11 år. 



Folketælling i Ålsrode 
1845 

Jens Jensen 4o år gift født i sognet gårdmand 
Christiane Christensdatter 31 år gift født i 

Tved sogn hans h^ne 
Jens Christian Jensen 7 år 
Rasmus Jensen 3 år 
Adolf Jensen 1 år 

ugift født i sognet 
do do 
do do 

deres børn 
født i Homå 

do 
Jens Sørensen 28 år ugift 
Jens Jensen 21 år ugift 
Dorthe K. Christensdatter 22 år ugift født 

Lyngby sogn 
Tjenestefolk. 



ELIAS.JENSEN. 

1848 
Elias Jensen 
Født d. 1. jan. og døbt i kirken 5. søndag i fast 
en d. 9. april 
søn af gårdfæster Jens Jensen Smed og Christiane 
Christensdatter i Ålsrode. 
Faddere: Gårdfæsterne Anders Nielsen, Lars Bønløk 

ke og Niels Terkildsen -
alle af Ålsrode samt 
Gårdfæster Niels Tækkers hustru ibidm. 
som bar barnet 

1862 
Konfirmeret i Ålsø kirke d. 27. april 
Elias Jensen af Ålsrode 
Gårdfæster Jens Jensen Smed og Christiane Christ-
ensdatters søn i Ålsrode 
Født 1/1 1848 i Ålsrode 
Kundskab MG - Opførsel MG 
Rejste som ung til America sammen med sin broder 
Jens Severin. Var grebet af Mormonbevægelsen og 
slog sig ned i Salt Lake City og var slagter og 
fredsdommer. 



JØRGINE MARIE JUDITHE JENSDATTER. 

185. 
Født d. 16. februar og døbt i kirken 1. søndag p. 
trinitatis d. 2. juni 
datter af gårdfæster Jens Jensen Smed og Christiane 
Christensdatter i Ålsrode. 
Faddere: sognefoged Peder Hansen af Ålsø 

Gårdfæsterne Niels Tækker og Anders Niels 
en af Ålsrode samt 
jomfru M. Brøgger ibid. som bar barnet 

1864. 
Konfirmeret i Ålsø kirke d. 3. april 
Jørgine Marie Judithe Jensen i Ålsrode 
datter af gårdmand Jens Jensen Smed og hustru 
Christiane Christensdatter i Ålsrode ^ født 16/2 
1850 

Kundskab UG - Opførsel MG 

1868. 
Gift i Ålsø kirke 5. november med ungkarl Johannes 
Christensen Brun. 
Johannes Christensen brun fik gården efter Lars 
Terkildsen og Juditte blev kone i sit fødehjem. 



JENS SEVERIN JENSEN. 

1852. 
Født d. 3. april og døbt i kirkan 3. søndag efter 
trinitatis d. 28. juni 
søn af gårdfæster Jens Jensen Smed og Christiane 
Christensdattar i Ålsrode. 
Faddere: Gårdfæsterne Niels Nielsen, Lars Bønløk-

ke og Anders Nielsen 
alle af Ålsrode samt 
Jomfru M. Johansen af Grenå som bar barn-
et. 

1866 
konfirmeret i Hoed kirke d. 8. april 
Jens Severin Jensen i Ålsrode 
Søn af afdøde gårdmand Jens Jensen Smed og Christ 
iane Christensdatter i Ålsrode 
Født d. 3. april 1852 i Ålsrode. 
Kundskab MG - Opførsel MG. 

Rejste sammen med sin broder Elias til America og 
slog sig ned i Salt Lake City i staten Utah og her 
levede han som urmager og juveler og blev " Ældste 
i Mormonbevægelsen. 



KAREN ELISABETH JENSEN 

1854. 
Født d. 3o. april og døbt i kirken d. 18. juni 
Moderen indladt samme dag. 
Datter af gårdmand Jens Jensen Smed og hustru 
Christiane Christensdatter 39. år gi. i Ålsrode. 
Faddere: Gartner Petersen på Katholm. 

Gårdmand Jens Wester i Homå og 
Niels Nielsen i Ålsrode. 
Skolelærer Rasmussens kone i Ålsrode som 
bar barnet. 

1868 
Konfirmeret i Ålsø kirke d. 4. oktober 
Karen Elisabeth Jensen i Ålsrode 
datter af afdøde gårdmand i Ålsrode Jens Jensen 
Smed og hustru Christiane Christensdatter. 
Født d. 3o. april 1854 i Ålsrode 
Kundskab MG - Opførsel MG. 

Hun blev gift med Lars Jacobsen, der var bogholder 
i Randers og flyttede dertil. 



Juditte Brun har fortalt at 
hun har truffet Søren Kanne, da hun var en 
meget lille pige og at Søren Kanne var fætter 
til hendes fader. Fortællingen ser ud til at 
passe 
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ANM: Maren og Mette er søskende 



SØREN KANNES FAMILIE. 

1796. 
Den 9. august trolovet Mikkel Sørensen Kanne 
- fæster af Hessel Strandhuus - og Rasmus Kra 
rups datter Mette Rasmusdatter af Fuglsang. 
1796 
Den 29 oktober i Ålsø kirke ægteviede ungkarl 
Mikkel Sørensen Kanne af Hessel Strandhus og 
pigen Mette Rasmusdatter af Fuglsang. 
Børn: 
1797 
12. søndag efter trinitatis den 3. september 
kastet jord på Mikkel Sørensen og Mette Rasmus 
datter af Hessel Strandhus deres pigebarn som 
var født den 14. august og samme dag hjemme-
døbt med navn 

SEVERINE 
men død den 6. september - 3 uger gi. 
1797 
17. sep. intr. Mikkel Kannes hustru 

1798 
13. søndag efter trinitatis den 2. september 



Blev husmand Mikkel Sørensen Kande og hustru 
Mette Rasmusdatter af Hessel Strandhus deres 
datter, som var født den 3. august og samme 
dag hjemmedøbt med navn 

AMNE KIRSTINE 
fremstillet til dåbens publication i Ålsø kir-
ke og båret af Maren Rasmusdatter af Grenå. 
Fadderne: Rasmus Krarup og Søren Kok af 

Fuglsang 
Jens Gråbek og Peder Kong af Homå 

Samme dag intr. forbemeldte Mikkel Kandes hu-
stru af Strandhuset. 

I 8 0 I . 

Palmesøndag den 29. marts blev Mikkel Søren-
sen Kande husmand af Hessel Strandhus og hu-
stru Mette Rasmusdatter deres søn, som var 
født den lo. februar og dagen efter den 11. 
ved hjemmedåben kaldt 

SØREN 
frembåren til sin dåbs kundgørelse i Ålsø kir-
ke af pigen Anne Marie Sørensdatter af Bred-
strup. 
Fadderne: Jens Andersen, Søren Kok og Mikkel 

Rasmussen Krarup af Fuglsang og 
Karen Krarup af Hessel. 

Samme dag holdt moderen sin kirkegang. 



18o3 
Langfredag den 8. april blev husmand Mikkel 
Sørensen Kande og hustru Mette Rasmusdatter 
af Hessel Strandhus deres datter, som var født 
den 6, marts og den 7. næstefter hjemmedøbt 
med navn 

ANNE CATRINE 
frembåren til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
af Anders ? hustru af Høbjerg 
Faddere: Rasmus Krarup, Jens Andersen, Søren 

Kok af Fuglsang 
Søren Terkildsen af Homå 

Samme dag holdt moderen sin kirkegang. 

18o5. 
9. søndag efter trinitatis den 11.august blev 
husmand Mikkel Sørensen Kande og hustru Mette 
Rasmusdatter af Hessel Strandhus deres pige-
barn, som var født den 2. juli og dagen efter 
hjemmedøbt med navn 

MARIANE 
frembåren i Ålsø kirke til dåbens kundgørelse 
af pigen Kirstine Frederiksdatter af Fuglsang. 
Faddere: Rasmus Krarup, Jens Andersen, Mikkel 

Krarup af Fuglsang 
Karen Krarup af Grenå 

Samme dag holdt moderen sin kirkegang. 



18o8 
2. søndag efter trinitatis den 26. juni blev 
husmand Mikkel Sørensen Kande og hustru Mette 
Rasmusdatter af Hessel Strandhus deres søn, 
som var fød den 13. maj og samme dag hjemme-
døbt med navn 

JENS 
båren af Anne Marie Christensdatter af Ram-
ten. 
Faddere vare: Rasmus Krarup og Søren Kok af 

Fuglsang. 
Jens Kok af Homå og Christen Smed af 
Høbjerg 

1827. 
Død d. 4. juli. Begravet den 8. juli Mette Ras-
musdatter. Mikkel Kandes kone i Strandhuset. 
48 år gi. 
1847 
Død den 8. november. Begravet den 14. november 
Mikkel Sørensen Kande. Aftægtsmand i Fuglsang 
83. år og død af alderdomssvækkelse. 



Jens Jensen Smeds berømte fætter Søren Kanne 
havde fået sin berømmelse gennem Sten Stensen 
Blichers fortællende digt om hans redningsdåd 
ud for Strandhusét 16/2 1835, da han reddede 
skipperen Ole Jénsen Jyde fra sit strandede 
skib " Bente Marie " lastet med salt. 
Skibet med skipper og 2 matroser var på vej 
fra Helsingør til Grenå da det i et forrygen-
de vejr med sne og høje bølger gik på grund. 
Den ene matros Rasmus Svendsen blev skyllet 
overbord og druknede. Næste morgen kunne den 
anden Jens Larsen ro i land og fik hjælp af 
Søren Kanne og hans fader. Det lykkedes ikke 
for de 2 at få båden fra land og derfor red 
Søren Kanne med 2 heste ud til skibet, der 
nu næsten var et helt vrag og fik den fast-
surrede skipper reddet i land og næste dag 
hjulpet til Storegade hvor hans svigermoder 
boede. 
Det var modigt gjort, men hændelsen ville nok 
hurtigt være glemt, hvis ikke Blicher fik sit 
digt 

Der blæste en storm udi Kattegat 
de bølger de ginge så høje 
samangen stolt sømand den samme nat 
for sidste gang lukked sit øje 



så kendt at alle sang med på versene og ryg-
tet om redningsdåden spredtes-over det gan-
ske land-og nåede-også kongen ^ Fr. d. 6. -
der foranledigede at Søren Kanne fik " Medal-
lien for Druknedes redning " og 4o Rdl. og en 
del damer i Århus tilsendte Søren Kanne et 
smukt indvendigt forgylt sølvbæger, som Søren 
var meget glad for og brugte til drikkebæger 
ved højtidelige lejligheder. 
Søren Kanne omkom den lo/Il l86o og Grenå a-
vis skriver - I løverdags aften er her i nær-
heden passeret en beklagelig ulykke idet gård 
mand Søren Kanne på Hessel Hede ved i mørket 
at lede om en ko faldt i åen og druknede - -
Han efterlader sig kone, men ingen børn - -
Den sidste oplysning er ikke rigtig idet Søren 
før sit bryllup med Karen Møller fra Bredstrup 
havde været forlovet med Anne Marie Peders-
datter, der også var fra Bredstrup. Med hende 
havde han datteren Sara Marie født 6/7 1825 
og omkring 185o blev gift med indsidder Hans 
Jensen i Hoed. Da han døde flyttede hun til 
sin søn Jens Christian Jensen - husmand på Wil-
lersø mrk. - men da de ventede deres 12. barn 
blev pladsen for trang og Sara Flyttede til 
en gammel pige i Ålsrode og her døde hun Il/lo 
19o3. 



Det omtalte sølvbæger gik i arv til Søren Kan-
nes broder Jens og familien har det stadig og 
en kopi kan sees på." Djursland Museum " i en 
" Søren Kanne stue hvor o^så en kopi af me-
dallien findes. 

Folketælling 1845^ 
Strandhuset: 
Søren Mikkelsen 44 år gift født i sognet 

lever af sin jordlod 
Karen Rasmusdatter 54 år gift født i Grenå 

hans kone 
Mikkel Sørensen 81 år enkemand født i Veg-

gerslev aftægtsmand. 
Niels Pedersen 26 år ugift født i Tøstrup 
Jens Andersen 62 år enkemand født i Tøstrup 

tjenestefolk. 
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Folketælling i Fuglsang 
1787 

madmoder 4o år 

Rasmus Rasmussen Krarup husbonde, 4o år beg-
ge i 1. ægteskab bonde og gårdbe 
boer 

Anne Catrine Michelsdatter 
Karen Rasmusdatter 14 år 

lo år 
6 år 
51 år 
52 år 

Maren Rasmusdatter 
Mikkel Rasmussen 
Niels Christensen 
Niels Sørensen 

deres børn 
gift 1. gang 
ugift tjenestefolk. 

18o4. 
Maren Rasmusdatter gift i Ålsø kirke 13. oktob-
er med Jens Jensen Smed i Å^srode. 
Børn: Jens jensen Smed født 5/7 18o5 . 



JENS JENSEN SMEDS FORÆLDRE 



JENS JENSEN SM i:? 

Født i Ålsrode ca 1773 som søn af smed i Åls-
rode Jens Jørgensen og Edel Rasmusdatter. 

Folketælling i Ålsrode 
I 8 0 I 

Jens Jørgensen mand 7o år gift 2. gang hus 
fader med jord og smed 

Kirsten Jensdatter hans kone 5o år gift 1. 
gang 

Jens Jensen hans søn 27 år ugift national 
soldat 

18o4 
Gift i Ålsø kirke 13. oktober med Maren Rasmus 
datter af Fuglsang 



MAREN RASMUSDATTER 

Født 1777 i Fuglsang som datter af gårdfæster 
Rasmus Rasmussen Krarup og hustru Ane Catrine 
Mikkelsdatter. 
18o4 
Den 13. oktober gift i Ålsø kirke med Jens Jens 
en Smed i Ålsrode 
1837 
Død i Ålsrode den 21. april. 

Folketælling i Ålsrode 
1834 

Jens Jensen 6o år gift husfæster 
Maren Rasmusdatter 78 år gift hans kone 
Jens Jensen 29 år gift smed 
Christiane Christensdatter 2o år gift hans 

kone 
Niels Jacobsen 5o år enkemand almisselem 
Mette Marie Nielsdatter 14 år ugift hans dat 

ter. 
Maren Andersdatter 48 år enke ernærer sig ved 

at spinde. 



SKIFTE 

EFTER MAREN RASMUSDATTER 

ANMELDELSE 
1837 
Den 22. april 1837 anmeldte husmand og smed 
Jens Jensen i Ålsrode at hans hustru Maren Ras 
musdatter er død den 21. dennes. Hun efterlad-
er sig alene myndige arvinger, som han har lo-
vet at afgive den befalede anmeldelse. 

HANSEN 

Fra arvingerne efter husmand og smed Jens Jens 
en af Ålsrode hans afdøde hustru Maren Rasmus-
datter - dødsfaldet anmeldt den 22. april - har 
skifteretten modtaget anmeldelse sålydende: 
Vi underskrevne eneste og myndige arvinger ef-
ter afdøde moder og svigermoder husmand og smed 
i Ålsrode Jens Jensens hustru Maren Rasmusdat-
ter angiver herved på tro og love under eeds til 
bud at den arv vi efter bemeldte afdøde er kom-
met i besiddelse af ikke beløber sig til loo 
Rbd. 

Ålsrode den 28. april 1837 
Sønner: Jens Jensen Peder Jensen 
Svigersønner: Jens Christensen Søren Sørensen 



Jens Jensen er nu enkemand og får som hushold-
erske Else Christoffersdatter ^ enke efter Jens 
Jensen Ladafoged på den gård i Ålsrode, som 
hans søn får i fæste. 

Folketælling i Ålsrode 
184o 

Jens Jensen 69 år enkemand husfæster 
Else Christoffersdatter 61 år enke hushold-

erske 
Niels Hansen 45 år gift indsidder tjener 
Else Kirstine Pedersdatter 47 år hans kone 
Else Marie Nie^datter 15 år 
Lisbeth Nielsdatter 13 år 
Hans Jørgensen 78 år enkemand daglejer 



Jens Jen&en var smed i Ålsro-
de og husmand med jord. Han arver det hus i 
Ålsrode som hans fader før ham havde haft. 



FÆSTEBREV. 

Jens Jørgensen - ejer af Kat-
holm gård og gods 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst ligesom jeg herved stæder 
og fæster til Jens Jensen Smed. det mig tilhø-
rende hus i Ålsrode, som sidst var beboet af 
hans afdøde fader ^ smed Jens Jørgensen - gåen 
de for hartkorn 3 skp. 3 fdk 1 alb hvilket hus 
han sin livstid må nyde, bruge og i fæste be-
holde på følgende vilkår 

1 

At han årligen og til rette tider svarer alle 
kg. skatter og afgifter, som nu er eller heref-
ter påbudne vorder - item - landgilde efter jor 
debogen 4 skp. rug samt hus og arbejdspenge 13 
Rdl. som leveres inden hvert års 11. november 
og tillige forretter han de kongelige rejser 
som efter omgående påbud kan være pligtig til. 

2 
Holder huset i forsvarlig stand og til sin tid 
ved fratrædelse eller dødsfald afleverer som 
vedhæftede synsforretning udviser eller i mod-
sat fald erstatter mangler efter anordningen. 

3 
Fæsteren holder sig i alle dele de mellem ham 
og Ålsrode gårdmænd under dags dato oprettede 



kontrakt om smedearbejde efterretteligt, da han 
i tilfælde af besvigelse og klager kan samme det 
te fæste have forbruden. 

4 
Således forbinder også fæsteren sig til imod 
billig betaling at forrette det smedearbejde som 
af hans husbond bliver forlangt, når tiden til-
lader ham det for Ålsrode gårdmændenes arbejde. 

3 
løvrigt haver fæsteren at'rette sig efter hans 
kgl. Majestæts love og anordninger og udvise sin 
husbond og mine udsendte tilbørlig hørrighed og 
lydighed - alt under dette fæstes fortabelse. 
Ifølge forordning af 25. juli dette år atteste 
res at huset har det samme hartkorn og tillige 
gende som i sidste fæsters besiddelsestid. 
Det pålægges fæsteren at afholde sig fra al bræ 
ndevinsbrænden og krohold samt éj at indtage 
til huse nogen uden godsejer&ns samtykke. 
Udi indfæstning haver fæsteren betalt 2o Rdl. 

Dette til bekræftelse under 
min hånd og signet 

Katholm den 7. november 181o 
Jens Jørgensen. 



FÆSTEBREV. 

Adolf Wilhelm von Dinesen, kaptain i 
det kongelige artelli, ridder af dan 
nebrogen og den franske æreslegion, 
ejer til hovedgården Katholm med un-
derliggende gods 

Gjør vitterligt: at have stædt og fæst ligesom 
jeg herved stæder og fæster til Pederrjensen 
Dreier af Ålsrode det hus i Ålsrode by som Jens 
Jensen Smed hidtil har haft i fæste. Dette hus 
med tilliggende af ager og engs hartkorn gi. matr 
3 skp. 3 fdk. 1 alb - ny matr. 4 skp. 3 fdk % 
alb - gammelskat 3 rbd. 1 mark lo skilling må be 
meldte Peder Jensen Dreier sin livstid i fæste 
beholde på følgende vilkår: 

1 
Alle af hus og hartkorn gående kongelige skatter 
påbud og onera af hvad navn nævnes kan som enten 
nu er eller herefter påbudne vorder og deriblandt 
landskatten med dens fulde beløb uden at erholde 
den ved forordn. 15 april 1818 bestemte godtgø-
relse af fæsteren til rette forfaldstider- så og 
brandkontingentet af den sum hvorfor husets byg-
ninger nu ere eller herefter vorde indlemmede 
for i brandforsikringen, så udreder han og alle 
personelle skatter af sig og familie - alt unden 
nogen godtgørelse 



2 
I årlig landgilde svarer fæsteren lo skriver ti 
rigsbankdaler sølv som betales hver års 11. nov 
ember og forretter han årlig på egen kost og 
med egne redskaber til hovedgården 36 arbejds-
dage* af ugedage forrettes 1 hver uge og begynd 
er'med sammes præstationer hvert års 1. marts og 
fortsættes dermed fra dette tidspunkt ugevis ind 
til samtlige dage er forrettet - for hver dag 
som ej affordres fæsteren betaler han 16. mark 
sølv der erlægges hvert års 11. november. 

3 
Husets bygninger vedligeholder fæsteren i for-
svarlig stand hvortil hører væggenes årlige ud 
spekning og hvitning ud og indvendig og til en-
hver tid tilsvarer bygningerne således som han 
ifølge vedhæftede syns og overleveringsforret, 
ning har modtaget samme. 

4 
husets jorder dyrker og driver han forsvarligt 
ikke bortleje eller halvså samme eller på anden 
måde fravender noget af dets tilliggende, lige-
ledes skal han behandle den til huset hørende 
eng forsvarligt og navnlig skal han være aldeles 
uberettiget til deri at skære tørv uden godsej-
erens tilladelse og anvisning - han skal lægge 
flid på havedyrkning, beplante hegn omkring hav 
en og forøvrigt plante træer til læ for huset ef 



ter anvisning 
5. 

Fæsteren må ej huse løsgængere og ej indtage ind 
siddere uden godsejerens vidende og tilladelse. 
Forrige fæster Jens Jensen Smed skal han sin livs 
tid huse frit 

6 
Fæsteren betaler alle af fæstebrevets udstedel-
se, overlevering, synsforretningens tinglæsning 
m.m. lovlig flydende omkostninger. 

7 
I indfæstning er betalt med rbd. 6o 
løvrigt retter fæsteren sig efter de kongelige 
love og anordninger navnlig forordn. 19. marts 
1838 - viser sit herskab og dettes befuldmægtig 
ede tilbørlig hørrighed og lydighed alt under 
dette fæstes fortabelse og anden lovlig tiltale 
Ifølge forordn. 25. juni 181o attesteres at der 
ved denne fæsteoverdragelse ikke er sket nogen 
forandring i husets tilliggende. 

Til bekræftelse under min hånd og segl 
Katholm d. 2o. oktober 1845 

Ligelydende originalt fæstebrev har jeg modtaget 
og forpligter mig til nøjagtigen at opfylde alle 
dens foreskrevne punkter 

Peder Jensen Dreier 
m.f.p. 



SYNSFPRRÆTN.I.N3EN. 

År 1844 den 24. december mødte underskrevne sog 
nefoged Peder Hansen af Ålsø og gårdmand Chris-
tian Jensen i Fuglgang ifølge rettens udmeldel-
se af 9. dennes for at syne og taxere huset nr/ 
1 i Ålsrode for at overlevere samme til ny fæst 
er Peder Dreier til fremtidig vedligeholdelse. 
Ved forretningen var mødt på godsejerens vegne 
forvalter Brønsted og den nye fæster Peder Dre 
ier var tilstede. 
Forretningen foretages som følger: 
1) Stuehuset som består af 9 fag er indrettet 

fra sønden: 2 fag til brøggers med ^ fag vin 
duer, 1 fag til køkken og bageovn og skorsten 
med ^ fag vinduer, 2 fag til stue med 2 fag 
vinduer ^ fag til forstue kammer med ^ fag 
vinduer 1% fag til stue med 1 fag vinduer, 2 
fag stue med 1 fag vinduer og køkken. Loft bv-
er6^ fag. Huset er 8 alen dybt. Fornødne døre 
med hængsler og beslag, ege under og fyr over 
tømmer med stråtag og klinede vægge- alY i 
god stand. 

2) Den nordre længe 8 alen dyb indrettet fra "ve 
sten 3 fag til korngulv, 2 fag til loe, 1 fag 
til fårehus fag til tørvehus med egeunder 
og fyr overtømmer, klinede vægge og stråtag 
fornødne døre og lukker.-De sidste 3 fag træn 



ger til opretning, hvilket fæsteren forplig 
ter sig til at udføre og dermed være færdig 
inden august måneds udgang næste år. 

3) Den østre længe alen dyb 2 fag til kohus 
1 fag til foderloe, 2 fag til tørvehus, ege 
under og fyrovertømmer, klinede vægge og strå 
tag, de fornødne døre og lukker - alt i for-
svarlig stand. 

Imod denne forretning haves intet at erindre 
Brønsted Peder Dreier 

At vi har foretaget denne forretning efter vor 
samvittighed og bedste skønnende - hvilket vi 
udi retten med vor eed vil bekræfte bevidner vi 
med vor underskrift 

Peder Hansen Christen Jensen 
13. jan. 1845. i retten fremlagt 

Efter at den fremlagte forretning lykkeligen var 
oplæst bekræftede synsmændene med lovens eed 
at denne var afholdt efter samvittighed og beds 
te skønnende og blev demitteret 

Retten hævet 
Ågård 

Gebyr: 2 mark 11 i/5 sk. 



Folketælling'i Ålsrode 
' " 1845.' ^ 

Ped^r Jansen Dreier 33 år̂  gift , født i Homå 
., , . husmand 

Hedinge M. Jensdatter. 4p -Ar igift født i Nød 
^ ^ager; hans kone 

Mette Pedersdatter ^ å r født i Ålsø sogn 
Jensine Pedersdatterlo år dp 
Jens Jensen 72 år født i ÅJsø sogn aftægts 

mand 
Jens Hansen 39 år gift født i Ålsø sogn ind-

sidderfolk. 
Karen Vendelbo 37 år født i Ålsø sogn hans ko-

ne. 

Peder Dreier må have fået lov til flere indsidde 
re. 

Peder Jensen Dreyer sidder nu med huset i fæste til 
1854 da han køber det til selveje. 



SKØDE. 

År 1854 d. 18. dec . blev i retten læst skøde fra 
Major, Ridder og Dannebrogsmand v. Dinesen til Kat 
holm til Peder Jensen Dreyer på et hus i Ålsrode. 

Jeg underskrevne Adolf Wilhelm 
V. Dinesen, Major, Ridder af Dannebrogen og den 
franske æreslegion og Dannebrogsmand, ejer af Kat-
holm hovedgård med underliggende gods tilstår og 
herved vitterliggør at have i overenstemmelse med 
vedhæftede købekontrakt af 11. juli d.å. solgt og 
afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og al-
deles overdrager fra mig og arvinger til Peder Jens 
en Dreyer det mig i Ålsrode by, Ålsø sogn, Sdr. Her 
red ejende hus som hidtil har været bortfæstet til 
køberen med al dettes rette tilliggende af ager og 
engsåledes som det findes betegnet på medfølgende 
kort og som er ansat for hartkorn, ager og eng und 
er Matr. nr. 37 for 4 skp. 1 fdk. alb med gam-
melskat 3 Rdl. 26 sk. og 
Matr. nr. 14 for 1 fdk. 1 alb og gammelskat under 
Matr. nr. 37. 
Og da køberen fornævnte Peder Jensen Dreyer har be 
rigtiget den anordnede købesum looo Rbd. skriver 
eet tusinde Rigsbankdaler Rigsmønt ved til mig at 
have lagt kontant 4oo Rbd. og for resten af købe-
summen udstedt lovformlig 1. prioritets panteobliga 
tion i ejendommen så skøder og overdrager jeg her-



ved til efternævnte Peder Jensen Dreyer alt foran 
nævnte som ved den påberåbte købekontrakt solgte 
hus med tilliggende således og på de vilkår som i 
købekontrakten er stipulerede og med de g^mme ret-
tigheder, byrder og forpligtelser som jeg ifølge 
skøde af 13712 '1839 har ejet samme.-

Det til bekræftelse uhdeP min hånd i 2 
vidners overværelse 
- ^ L Katholm' d̂ ' 11/12 1854. 

Dinesen ^ ' 
Til vitterlighed: 

C.D. la. Cour H. Winde 
I henhold til vedlagte Matrikelkort haves mod dette 
skødes tinglæsning intet at erindre. 

Randers amtsstue d. 13/12 1854. 
Rosénørn. 

Læst i retten for Nørre og en del af Sdr. Herred 
mandagen d. 18. dec. 1854 og protokolleret 
anm. 
Den 1/6 af brandhæftelsen er indfriet og i pante-
bogen slettet 

G. Nyborg. 



KØBEKONTRAKT. 

Mellem underskrevne Major, Ridder og Dannebrogs-
mand V . Dinesen, ejer af Katholm hovedgård og und-
erliggende gods som sælger og Peder Jensen Drejer 
af Ålsrode som køber er oprettet følgende købekon-
trakt 

1 
Jeg Dinesen sælger til bemældte Peder Jensen Drej-
er et mig tilhørende hus i Ålsrode by, Ålsø sogn, 
Sdr. Herred, som han ifølge fæstebrev af 2o/lo 1845 
hidtil har haft i fæste og hvilket Hus med al dets 
tilliggende af ager og eng er ansat efter den nye 
Matrikkel under: 
Matr. nr. 37 for 4 skp. 1 fdk. 2% alb. med gammel-

skat 3 Rbd. 26 sk. og 
Matr. nr. 14 for 1 fdk. i alb* og gammelskat under 

matr. nr. 37. 
tilligemed de derved værende bygninger således som 
samme nu befindes og med de samme rettigheder, Byr 
der og forpligtelser som jeg denne ejendom selv 
har ejer for købesummen looo Rbd. og står ejendom-
men fra nu af i enhver henseende for købers reg-
ning og ricico, hvorfor det er en selvfølge, at han 
overdrages ret til den sum, hvorfor husets bygning 
er er assurerede for i landets brandkasse. 

2 
Alle skatter og afgifter af ejendommen af hvad 



navn nævnes kan som nu er eller herefter påbudne 
vorder betaler køberen fra 1. april dette år at reg 
né til rette forfaldstider uden ansvar for sælger. 

3 
Den 1/6 af husets bankhæftelse som er indfriet fri 
tages køberen for at forrente, hvorimod aktieretten 
er ham uvedkommende. 

4 
Købesummen berigtiges således: 
5o Rbd. betales ved denne kontrakts underskrift. 
35o Rbd. til 11. dec. termin d.å. 
oog for resten af købesummen 6oo Rbd. udsteder han 
obligantion til sælger med 1. prioritets panteret 
i det solgte hus med bygninger og jordtilliggender 
og stipuleres den således at kapitalen bliver inde 
stående i ejendommen i 5 år fra 11/6 d.å. og fra 
11/6 dette år svares 4% i årlig rente af kapitalen 
som erlægges med det halve hver 11/6 og 11/12 ter-
min og såles 1. gang for ^ år af 15o Rbd. til 11/12 
dette år. 
Det bemærkes at dersom køberen afhænder pantet el-
ler ikke holder det i forsvarlig stand, pådrager 
sig skatterestnac er, ikke til rette tid betaler 
renterne er sælgeren eller obligationens lovlige 
ejer betérriget til at opsige kapitalen med % års 
varsel. 
Såfremt købesummen ej berigtiges som fastsat er 



handlen hævet og sælgeren igen berettiget til at 
bortfæste eller sælge til andre. 

5 
Alle omkostninger i anledning af denne handel så-
vel ved købekontraktens, skødets og obligationens 
udstedelse og tinglæsning samt afgifter til kong-
ens kasse m.m. som måtte medkomme, dokumenters be 
rigtigelse betaler køberen alene, ligesom han og 
betaler 1% af købesummen til forvalteren. 
Originalkontrakten bliver i sælgers værge, hvori-
mod køberen erholder en af begge underskrevet gen-
part. 
Således er denne kontrakt indgået, hvilket bekræft 
es med underskrift i 2 vidners overværelse 

Katholm d. 11/7 1854 
Dinesen 

Peder Jensen Drejer 
m.f.p. 

Til vitterlighed: 
Secher Jens Andersen. 



JENS JØRGENSEN SMED 
I 

ÅLSRODE. 



SKIFTEFORREINING EFIER SMEDENS 
HUSTRU EDEL RASMUSDATTER I 

ÅLSRODE. 

Anno 1784 den lo. maj som vel var over 3o. dagen 
efter at smeden Jens Jørgensens hustru Edel Ras-
musdatter i Ålsrode ved døden var afgået var for 
medels en i huset grasserende smitsom sygdom til 
denne tid opholdt - indfandt sig på sit høje og 
nådige herskabs vegne høje velbårne hr. kammer-
herre von Rosenørn til Katholm og Ingvorstrup 
hans vegne skifteholderen Christian Peder Lohman 

de 
fra bemeldte Katholm med 2 tiltagne testifi-
canter og vurderingsmænd nemlig Niels Jørgensen 
og Niels Thomsen begge af Ålsrode for at regi-
strere og vurdere fornævnte afdødes efterladen-
til påfølgende lovlig skifte og deling mellem en 
kemanden førnævnte Jens Jørgensen Smed og hans 
med den afdøde i ægteskab avlede 9 børn som er: 
1 søn Rasmus Jensen 23 år smed i Glatved 
1 do Jørgen Jensen 21 år hos sin fader i Åls-

rode 
1 do Peder Jensen 14 år ibid 
1 do Jens Jensen lo år ibid 
1 datter MarieJensdatter 25 år ibid 
1 datter Elisabeth jensdatter 17 år tjenende hos 

Rasmus Hemesen i Glatved. 
1 Datter Maren Jensdatter 12 år ibid hos faderen 



1 datter Edel Jensdatter 12 år ibid 
1 datter Kirsten Jensdatter 5?år ibid 
på hvilken de umyndige børns vegne var tilstede 
den rette fødte værge Chresten Jensen fra Glat-
ved og på de myndiges var tilstede enkemanden 
Jens Jørgensen i hvis overværelse blev forrettet 



Folketælling i Ålsrode 
1787 

Jens Jørgensen mand 55 år enkemand efter 1 
ægteskab smed 

Maren Jensdatter 28 år 
Jørgen Jensen 24 år 
Edel Jensdatter lo ar hans børn efter 1. ægte-

skab 
Kirsten Jensdatter 7 år 



JENS JØRGENSEN SMED 

Født i Glatved 1732 som søn af Jørgen Smed 

Gift 1. gang med Edel Rasmusdatter 

Gift 2. gang med Kirsten Jensdatter 

Død i Ålsrode 18 april 181o 



FÆSTEBREV. 

Jeg Peder Resenørn, herrer til Kat 
holm, hans kongelige majestæts be-
stalter, kammerherre og obriste af 
cavalleriet 

Kiendes og herved vitterliggør: At have stædt 
og fæst som jeg og hermed stæder og fæster til 
Jens Jørgensen Smed barnefødt på mit gods i 
Glatved et mig tilhørende hus i Ålsrode som 
Laurs Christensen Smed sidst beboede og nu er 
frakommen, samme hus består af hartkorn ager 
og eng 3 skp. 3 fdk. 1 alb som bemeldte Jens 
Jørgensen Smed skal nyde, bruge og i fæste be 
holde sålænge han deraf udi rette tider svarer 
alle kongelige contributationer som nu er eller 
herefter påbuden vorder - item den årlige land 
gilde efter jordebogen til hver Micaelis 4 rbd 
og 3 sk. og 4 skp. rug. Holde husets bygninger 
i forsvarlig stand at det altid for et fuldt 
syn kan stå og intet af fæsterens ejendoms mark 
er forkomme eller misbruge i nogen optænkelig 
måde. For det øvrige retter sig efter hans konge 
lige majestæts allernådigste love og anordning-
er samt vise sit herskab og foresatte ridefoged 
tilbørlig lydighed alt under dette fæstebrevs 
fortabelse og al anden lovlig tiltale. 



Det til bekræftelse under min hånd og signet 
Katholm den 6. juni 1757 

P. Rosenørn. 

I Katholms fæsteprotokol er dette det ældste fæ 
stebrev som bevares. 

Jens Jørgensen Smed flytter nu til Åls rode hvor 
hans søster Karen i forvejen bor på Bakkegård. 

HUsmænd i Ålsrode med jord 
1761 

1) Jens Jørgensen smed o 3 3 1 
2) Peder Hansen o 2 o 2 
3) Niels Smed o 1 o 2 

Folketælling l8ol 
i Ålsrode 

Jens Jørgensen 7o år gift 2. gang husmand med 
jord og smed 

Kirsten Jensdatter 5o år hans kone gift 1. 
gang 

Jens Jensen hans søn 27 år ugift national 
soldat. 



SKIFTE EFTER 
JENS JØRGENSEN SMED I ÅLSRODE 

År I8I0 den 18. april mødte straks efter døds-
faldet var anmeldt i stervboet efter idag af-
døde Jens Jørgensen Smed forhen fæstehusmand i 
Ålsrode by under Katholm gods skifteforvalteren 
hr. proprietær Jørgensen ved fuldmægtig Niels 
Jørgensen fpr at foretage registrering og for-
sejlingsforretning over fornævnte afdødes efter 
ladenskaber til påfølgende skifte og.deling i-
mellem den afdødes arvinger som er: 

1) en søn RASMUS som er død og har efterladt 
sig: . 
a) 1 søn Christian 15 år 
b) 1 do Rasmus 9 år 

2) en søn JØRGEN 47 år 
3) en søn JENS 37 år 
4) en datter MARIE som.er.død og efterladt 

sig i ægteskab med Christian Vinter i Homå 
a) 1 datter EDEL gift med Peder Knudsen i 

Fladstrup 
b) 1 datter Kirsten ugift 
c) 1 datter Anna ugift 

5) en datter LISBETH gift med husmand Peder 
Ladekarl i Ålsrode 

6) en datter MAREN som er død og efterladt 
sig i.ægteskab med Niels Nielsen gårdmand 
i Glatved 



a) 1 søn Søren 13 år 
b) 1 datter Edel 11 år 

7) en datter EDEL gift med Mads Kramer i 
Glatved. 

På også såvel som egne som øvrige anførte ar 
vingers vegne var tilstede ved forretningen 

Mads Kræmer af Glatved 
Jens Jensen Smed af item samt 
Jørgen Jensen Smed i Ålsrode og som 

vitterlighedsvidner gårdmændene 
Hans Slot og 
Jens Frandsen 

begge af Ålsrode i hvis overværelse blev fore 
taget som følger: 

Der foretages nu registrering af boets effekter 
og boet forsejles og næste skiftesamling udsæt-
tes til 3o. dagen som bliver den 17. maj. 



SKJFTET FORTSAT. 

År I8I0 den 17. maj indfandt sig på skifterettens 
vegne dets fuldmægtig Niels Jørgensen for at fo-
retage åbnings - registrerings og vurderingsfor-
retning i Ålsrode by på Katholm gods efter af-
døde fæstehusmand Jens Jørgensen Smed. 
Arvingerne tilligemed formyndere var tilstede 
nemlig: 
1) en søn RASMUSSES børn Chrisian 15 år og Ras-

mus 9 år for hvem formynderen er Jørgen Jens-
en af Glatved - deres farbroder -

2) en søn JØRGEN JENSEN 47 af Glatved - selv til 
stede 

2) en søn JENS 37 år 
4) en datter MARIE ^ død forhen gift med husmand 

Christen Vinter i Homå, hvilken var formynder 
for deres i ægteskab sammenavlede børn ^ en 
datter Edel , en datter Anna og en datter Kir 
sten. 

5) en datter LISBETH for hvem hendes mand Peder 
Ladekarl i Ålsrode var tilstede. 

6) En datter MARENS mand på deres børns vegne 1 
søn Søren 13 år, en datter Edel 11 år 

7) en datter hvis mand Mads Kræmer af Glatved 
var tilstede. 

Som vitterligheds og vurderingsmænd var tilstede 
sognefoged Jens Andersen af Fuglsang og Mikkel 



Rasmussen af Fuglsang/ hvorefter man skred til 
forretningen således: 

Rdl mark sk. 

I den yderste stue. 

1 brunt ege fløjbord 1 3 0 
1 24 timers viseværk 1 2 0 
1 jern bilægger kakkelovn 9 0 0 
1 ege halvkiste med lås og nøgle 0 3 0 
1 lidet egeskrin med do 0 1 0 
1 egehængeskab med do 1 0 0 
1 ølglas 0 0 8 
3 brændevinsflasker 0 1 2 
8 glas saltkar 0 1 0 
4 batallier 0 2 0 
1 blå lerkrus med tihlåg 0 1 8 
7 små flasker 0 0 14 
1 brunmalet fyrskab med låge, lås 

og nøgle 1 2 0 
2 stk. lerkar 0 2 4 
1 par tekopper 0 o 8 
1 lyseform 0 0 8 
1 smør otting 0 0 8 
1 brændevinstragt 0 0 12 
1 sor lergryde 0 o 4 
1 ege dragkiste med mæssing beslag 

lås og nøgle og 3 skuffer 4 0 0 
1 lidet fyrbord på fod 0 9 0 



1 fyrsengested med egestolper 0 3 0 
Deri 

1 blåstribet omhæng 2 0 o 
1 blåstribet bolsters væv 0 3 0 
1 hvid bolsters underdyne 2 0 0 
1 gråstribet olmerdugs overdyne 2 3 0 
1 hvid vadmels underdyne 3 2 0 
1 grøn vadmels overdyne. 2 3 0 
1 rød og blåstribet do 3 0 0 
1 blåstribet bolsters underdyne 3 2 o 
1 gulstribet olmerdugs overdyne . 3 o 
1 hvid bolsters hovedpude 1 5 0 
1 rød og grøn olmerdugs do o 4 0 
1 gulstribet do 2 0 o 
1 do 2 o 0 
1 olmerdugs do o 5 o 
1 do med blåtavlet overtræk 2 o o 
1 rød og grønstribet do med do 1 0 0 
1 rød og grønstribet olmerdugs pude 2 2 o 
1 grønstribet do 0 3 0 
1 blåstribet do 0 4 0 
1 par blårgarns lagner 2 0 0 
1 lispundsvægt 2 0 0 
1 kobbertragt 0 1 0 
1 gi. spejl i ramme 0 0 8 
6 hylder 0 2 8 
1 ølstob o 1 o 
1 træstol o 2 0 



1 mindre do 0 0 12 
1 manglefiel med stok 0 1 0 
1 do uden stok o o 4 
1 blikrivejern 0 o 2 
1 lidet spejl 0 o 4 

1 den øverste stue 

1 fyrbord på fod 1 0 0 
1 ege stolpe sengested 0 4 o 
1 blåstribet omhæng 0 4 o 
1 grøn pyramide 0 1 o 
1 sort flaske o 1 0 
1 ølfierding o 3 0 
1 do o 3 0 
1 flødebøtte o 0 12 
1 haspe o 1 0 
1 halm madkurv o o 12 
1 garnvinde o 1 0 
1 bøgebagetrug med 2 bakker 1 0 0 
3 hylder ^ 0 o 18 
3 fiel 0 0 18 
1 rødmalet fyrkiste med lås og nøg --

le som befandtes at have de af 
skifteretten forsatte segl 3 o o 

Derudi 
1 lyseblå klædeskiole 2 o 0 
1 do lang trøje 1 3 0 
1 rødstribet undertrøje 1 o o 



1 blakket vadmels do. 0 4 0 
1 loden skindtrøje 0 4 0 
1 par vadmels bukser 0 3 o 
1 par blå strømper 0 1 0 
1 do 0 1 8 
1 skiorte 0 1 0 
1 do o 1 8 
1 rød bomulds tørklæde 0 5 0 
1 kantet hat 0 0 
1 loden hue 0 1 8 
1 grøn do 0 1 6 
1 blå bomulds hue o 1 8 
1 par blå vanter 0 1 12 
1 par støvler o 5 0 
1 par sko 0 4 0 
1 brunmalet egekiste 3 o o 

hvori blev indlagt det foranfør-
te i den røde kiste tilligemed 
det som fandtes i den brune 

1 kobberskål 2 1 0 
1 do potmål 2 0 0 
1 do ^ potmål 1 0 0 
1 do potmål 0 3 0 
1 do fyrfad 1 0 0 
1 do o 3 0 
1 do tragt 0 1 8 
1 mæssing fyrbakke 1 4 o 
1 di morter 2 0 0 



1 do lysestage 0 5 0 
1 do lysesaks 0 1 0 
1 do dørslag 0 5 0 
2 de rivejern 0 2 0 
1 blikpotmål og 1 saks 0 1 8 
1 blå lerkande med tinlåg 2 0 0 
1 do 1 0 0 
1 grønt krus led tinlåg 0 o 12 
1 brunt lerfad 0 0 8 
3 hvide tallerkener 0 0 12 
2 blå do 0 0 8 
2 do 0 0 8 
2 tin lysestager 0 0 12 
1 tinfad o o 18 
2 tintallerkener 0 1 0 
2 do 0 1 0 
1 do 0 0 8 
1 kærne 0 2 0 
1 do 0 2 8 
1 lygte 0 1 0 
1 øltragt af ler 0 0 8 
2 ølkopper 0 1 8 
2 stk. omhæng og tæppe blåstribet p 2 0 
2 stk. do o 3 0 
1 lidet hjørneskab 0 0 8 
1 bæmk 0 1 0 
1 do o 0 8 
2 bænke 0 2 0 



1 3/4 ege øltønde 1 5 o 
1 % do 1 o o 
1 egeballie 0 4 0 
1 do øltragt 0 0 8 
1 ege bryggekar 0 4 0 
1 gi. do 0 1 o 
1 balliekar 0 4 0 
1 bagetrug 0 1 0 
1 gi. halmkurv 0 0 4 
1 ny fyrdør 0 2 0 
1 gi. sengeskammel 0 1 0 
3 gi. fyrfiele 0 o 8 
1 gi. halmkurv med noget kram 0 1 0 
1 gi. træ 0 1 0 
1 vinde og en gi. kiste o A 0 
1 bryggestol 0 0 4 
noget gi. tovværk 0 2 0 

1 køkkenet 
1 halvfjerdings kedel af kobber 4 0 0 
1 liden mæssing kedel 1 4 0 
1 do med hank 0 5 0 
1 do uden do 0 2 0 
1 jernpande 0 4 0 
1 kobber mælkesi 1 0 0 
1 jernrist 0 1 0 
1 jerngryde med hank 0 3 0 
1 økse o 2 0 



2 egespande med gjord 0 1 8 
1 do 0 1 4 
1 do uden o 1 0 
1 spand o 0 4 
1 fyrbord på krydsfod 0 1 0 
1 fyrhylde o 1 0 
3 ler flasker o 1 0 
3 lergryder 0 1 0 
2 sorte potter 0 o 8 
2 røde potter 0 o 8 
2 do 0 o 4 
2 do 0 0 6 
2 do 0 0 6 
1 jerntrefod 0 1 8 
1 ildklemme 0 1 o 
1 puster 0 0 8 
2 lysestager 0 o 12 
2 pottelåger og 1 kakkelovns låge 0 0 4 
1 kobber tekedel 2 3 0 
1 stol og 3 fiel 0 0 12 
1 stk. hylde 0 1 0 
1 gi. hakke og huggeblok o 0 12 
3 pryds kar o o lo 

1 bryggerset 
1 3/4 kobber gruekedel 16 0 0 
1 ^ do 12 0 0 
1 gi. ballie af eg 0 1 0 
1 stort egekar 3 0 0 
Idmdre do 1 4 0 



1 do 0 5 0 
1 masketønde 0 1 8 
1 do 0 1 4 
1 strippe 0 1 0 
1 halmløb 0 1 0 
1 gi. sold o 1 8 
2 kornsolde o 3 0 
2 drøftetrug o 2 0 
1 kærne med stang o 2 0 
1 håndkværn med stav 1 0 0 
1 loftstige o 0 8 
1 kurvestol o 0 4 
1 ostesæk o 0 8 
1 hakkebrædt o 1 0 
2 stenkar o 1 0 
2 gi. stripper o 1 4 
1 liden ballie o 0 8 
1 gi. drøftetrug o 0 4 
1 malkefiel o 0 4 
1 gi. træværk 0 2 0 

På loftet. 
1 halmløbe 0 1 0 
1 do 0 1 0 
1 egekornkar med 2 jerngjorde 0 4 o 
1 jernrist 0 0 4 
1 træskuffe 0 0 6 
1 jern mindre 0 1 0 
1 fyrsengested 0 2 o 



1 gi. bordskuffe og 1 gi. fyrkasse o 0 6 
1 skjorte blårgarns 1 o o 
1 do 1 0 0 
1 do 1 0 0 
1 do 1 0 0 
1 do 0 2 0 
1 do 0 2 o 
1 do 0 0 8 
2 drejels duge 0 4 0 
2 blårgarns do 0 1 8 
1 do o 1 o 
1 par blårgarns lagner 1 4 0 
1 par do 1 2 0 
1 par do 1 2 0 
1 par do 1 2 0 
1 gi. kåbe med skind deri 0 0 6 
1 loftstige 0 0 4 
2 små poser 0 0 12 
1 mindre sæk 1 4 0 
1 do 1 4 0 
1 do 1 4 0 
1 blårgarns do 0 4 0 
1 do 0 4 0 
1 do 0 4 0 
2 poser 0 1 0 
4 gi. sække 0 1 0 
2 td. rug og 5 skp. 21 0 0 



4 skp. byg 4 o o 
6 skp. ærter 5 0 0 
2 td. 6 skp. havre 13 0 0 
Dette er det korn som forefindes 
og hvoraf sæden er fratagen 

1 gården 
1 får med lam 2 3 o 
1 do med do 2 3 o 
1 do med do 2 3 o 
1 do med do 2 3 o 
1 do med do 2 3 0 
1 do med do 2 3 0 
1 får er død siden sidste forret-
King 

1 ged 1 3 0 
1 do 1 3 0 
1 sort ko 14 år lo 0 0 
1 rød do 4 år 12 0 0 
1 årings 3 0 0 
1 do 3 0 0 
1 jernbeslagen vogn med behør 24 0 0 
1 gi. hjulbør o 0 8 
4 skovle 0 0 8 
4 grebe 0 1 o 
1 spade 0 0 12 
4 traver langhalm bliver til hu-

senes reparation 
1 jernstang o 5 0 



1 læs beændsel 0 2 0 
1 båndsav 0 1 8 
2 ko tøjer o 2 0 
noget fåretøjer 0 0 18 
1 jerngjord og nogle tøndebånd 0 1 o 
2 gi. bikuber 0 0 4 
2 do 0 0 4 
2 do 0 0 4 
2 do 0 0 4 
2 do o 0 4 
2 do o 0 4 
2 do 0 o 4 
2 do 0 0 4 
2 do 0 0 4 
2 do 0 0 4 
1 den søndre have 4 bistader 8 0 0 
1 den vestre have 7 bistader 14 0 0 
2 salmebøger 0 1 8 
1 do 0 o 12 
2 bøger 0 0 12 
1 bundt bøger 0 0 4 
1 gi. blik lygte 0 0 4 
1 saks og 1 ildstål o 0 4 

-Summa_ialt ___322___ _3_ — É 



Foranførte er alt hvad som forefandtes i sterv 
boet og her erklærede de tilstedeværende, at 
der ikke var den mindste mere at bringe boet 
til indtægt. 
Auktionen blev bestemt til den 22. maj næstkom-
mende. Det blev pålagt Jens Jensen at iagttage 
at intet forkommer til da hvorefter denne forret 
ning blev sluttet og udsat indtil videre og for 
synet med vedkommendes underskrift 

Datum ut supra 
På skifteforvalterens vegne N. Jørgensen 
Som formynder for de umyndige børn: 
Chistian og Rasmus 

Jørgen Jensen 
På egne vegne 

Jørgen Jensen 
Som formynder for datteren Maries børn, Edel, 
Ane og Kirsten 

Christen Christensen 
På datteren Lisbeths vegne som hendes mand 

Peder Ladekarl m.f.p. 
På datteren Edels vegne som hendes mand 

Mads Kræmer 
Som vitterligheds og vurderingsmænd 

Jens Andersen 
Michel Rasmussen 



Auktionen bliver afholdt den Z2 
maj og indbringer til glæde for arvingerne meget 
mere end vurderingen.Indtægten fra auktionen er 
på ikke mindre end 828 rdl. lo% mark. 
Forretningen kan nu fortsætte 



SKIFTEAFSLUTNING. 

År I 8 I 0 den 23. august blev skiftet efter af-
gangne fæstehusmand Jens Jørgensen Smed i Åls-
rode foretaget på Katholm skriverstue af for-
valter Niels Jørgensen i overværelse af de 2 
vitterlighedsvidner sognefoged Jens Andersen i 
Fuglsang og Michel Krarup ibidm. Samlige arving 
er og formyndere var nærværende. 
Forinden noget ved dette skifte videre kan fore 
tages forelagde forvalter N. Jørgensen på gods 
ejerens vegne en lovlig optagen synsforretning 
over husets brøstfældighed afholdt den 26. maj 
sidst og afhjelmet inden retten den 7. juni 
næstefter hvorefter godsejeren har i sterboet 
for mangler på huset 80 rdl. 3 mrk. lo sk. til 
gode ligesom også skatter og afgifter af huset 
i året 18o9 beløbende sig til lo. rdl. 2 mrk. 
12 3/4 sk. - - ialt 91 rdl. 6 3/4 sk. 
hvilken summa forvalteren påstod ved stedets 
birkedommers kjendelse husbonden forlods til-
kjendt af boets midler til hvilken ende han der 
på overgav protokollen til hr. birkedommer Tor 
biørnson som var nærværende. 
Dommeren modtog protokollen eg tilspurgte samt 
lige pågjællende i stervboet om de imod anførte 
fordring havde noget at erindre, hvortil de 
samtlige svarede NEJ 



KJENDELSE 

Thi blev eragtet at skifteforvalterens fordring 
på 91 rdl. 6 3/4 sk. her blev tilkendt priori-
tetsret fremfor andre kreditorer i stervoet. Tje-
nestefolkenes ubetalte lønninger for det sidste 
^ år undtagen alt i overenstemmelse med forord, 
af 8. juli 1784. 
hvorefter protokollen blev skifteforvalteren til 
bageleveret og sallaret betalt med 3 mrk. og 6 
sk. 
Efter igen at have modtaget protokollen fremlag-
de derpå N. Jørgensen en lovlig afholdt og in 
formå beskreven auktionsforretning hvorefter ste 
rvboets hele indtægt - da intet videre end det 
ved auktionen er at beregne boet ti^ fordel -
beløber sig til 828Rdl lo^ sk 
Bemeldte auktionsforretning blev antaget til ved 
hæftelse i sin tid ved det udstedende skifte-
brev. 

Derefter blev boet opgjort således: 
Indtægt efter den fremlagte auktionsforretning 
ialt 828 rdl lo^ sk 
Husbondens fordring efter dommer-
ens kjendelse 91 rdl 6 3/4 sk 
Efter indløben regning fra hr. 
provst Vorsøe i Ålsø for tilgode-
havende tiendekorn 2 o 32 



hr. birkedommer Torbiørnsons regning 
i anledning af auktionen 8 o 7o 
Birkedommerens kjendelse 48 

lait --loI---0__6o_3/4 
Da ingen hverken arvinger eller formynderne på de 
umyndiges vegne havde dét mindste imod disse ud 

ar ble§^åe^antagne og beløber indtægten sig til ialt 
725 rdl 45 3/4 sk 

} 

Herfra drages skiftets omkostninger som er. 
i Beskrivelse af skiftebrevet anslået til 8 ark 
I 4 o o 

Skiftesallarium 7 o 24 
Stemplet papir 6 o 72 
alm. papir 16 
rivisionskontoret 1/3 % efter for 
ording af 13/1 1792 2 o 4o 
Vitterligheds og vurderingsmænd 
for 3 møder 3 o o 
Endvidere efter loven 1 - 25 1 o o 
12^ % af skifte og skrivesallær____l__^o__12 

Summa beholdning__699 o 73_3/4 

som deles i 3 brødre og 4 søstre lodder 
Således: 

a) Ældte søn Rasmusses børn Christian 15 år og 
Rasmus 9 år arver i faderens sted hver 69 rdl 
93 31/4o sk. udgiver for begge en broderlod 



ialt 139 rdl 91 ll/2o sk 
b) Den næstældte søn Jørgen 

Jensen Smed i Glatved 47 år 139 rdl 91 ll/2osk 
c) Tredie søn Jens Jensen 

Smed i Ålsrode 37 år 139 rdl 91 ll/2o sk 
d) Den ældste datter Marias 

børn som er 3 døtre - Edel 
gift med Peder Knudsen i 
Fladstrup,Ane og Kirsten 
hver 23 rdl. 31 31/12o ud-
giver en datterlod. For A^e 
og Kirsten er deres fader 
Chresten Vinter i Homå for-
mynder. 69 Rdl 93 31/4o sk 

E) Næstældste datter Lisbeth 
gift med Peder Ladekarl i 
Ålsrode 69 rdl. 93 31/41 

f) En datter Edel gift med Mads 
Kræmer i Glatved tager en sø 
sterlod 69 rdl. §3 

Som tilsammen udgør summa 699 rdl 73 3/4 sk 
og således balancerer med indtægtsbeholdningen. 

Derpå blev de myndige ar-
vinger Jørgen Jensen, Jens Jensen, datterdatter 
en Edel hendes mand Peder Knudsen, datteren Lis 
beth hendes mand Peder Ladekarl, Niels Sørensen 
Kjeldsen, Datteren Edel hendes mand Mads Kræmer 



enhver sin arvelod tildelt,og udloddet af skif-
tebehandleren,hvorfor de herved i protokollen 
gav fuldkommen qvittering. 
Derimod blev samtlige umyndiges arvelodder inde 
stående i Katholm overformynderi. 
Og da samtlige arvinger og formyndere erklærede 
i eet og alt med dette skiftes behandling at væ 
re fornøjede og dertil lovede både nu og i frem 
tiden at holde skifteforvalteren anger og kravs 
løs af det som heraf indtil dependere så blev da 
ingen videre ved skiftet havde noget at andrage 
dette sluttet og med alle vedkommendes under-
skrift forsynet, 
anm: 
Tredeie datter Maries børn - en søn Søren 13 år 
og en datter Edel 11 år for hvem deres formynd-
er er fadefen Niels Sørensen Kjeldsen i Glatved 
som anmeldte og ved sognepræstens attest berig-
tigede at hans søn Søren er død under dette skif 
tets behandling og begravet den 23. april sidst 

de 
hvilken arvelod faderen altså tager. Disse 2 
lodder udgiver således en datterlod 

69 rdl. 93 31/4o sk. 
Datum ut supra 

Få skifteforvalterens vegne 
Niels Jørgensen 



Som formynder for sønnen Rasmusses børn Christi 
an og Rasmus og på egne vegne 

Jørgen Jensen 
På egne vegne 

Jens Jensen 
Få egne og datterdatter Edels vegne 

Niels Sørensen Kjeldsen 
På datteren Maries børn Ane og Kirsten deres veg 
ne 

Christen Christensen Vinter 
På egne og på datterdatteren Edels vegne 

Peder Jensen Ladekarl. 
Til vitterlighed 

Jens Andersen 
Michel Krarup. 



JENS JØRGENSEN SMEDS 
FORÆLDRE. 



JØRGEN SMED 
I GLATVED 

Gift 

Børn: 
173o 
Dom: lo. trinitatis døbt Jørgen Smeds barn i 
Glatved med navn 

INGER 
som Anna Andersdatter af Ålsrode bar. 
Faddere: Jens Jørgensen i Øster Balle 

Rasmus i Balle Mølle 
Jørgen Smed i Hoed 
Thomas Jensens kone af Øster Balle og 
Jens Andersens kone af Glatved 
item Laurids Bødker i Hoed 

Gift 
175o den 5. august i Ålsø kirke med Søren 
Nielsen Skræder på Bakkegård i Ålsrode. 

1732. 
Dom: 
ved med navn 

tie Dom: 3 advent døbt Jørgen Smeds barn af Glat 

JENS 



som Jens Møllers kone bar. 
Faddere: Jens Jørgensen, Rasmus Niels&n 

Rasmus og Inger Rasmusdatter, Jørgen 
Smed i Hoed 
Rasmus i Balle Mølles kone 



Inden Jens Jensen Smed dør køber 
han ejendommen Matr. nr. 34. 



SKØDE. 

År 1853 den 18/7 blev i retten læst skøde fra Ma-
jor, Ridder og Dannebrogsmand v. Dinesen til Kat-
holm til gårdfæster Jens Jensen Smed i Ålsrode på 
et bosted i Ålsrode. 
Jeg underskrevne Adolf Wilhelm v. Dinesen, major 
Ridder af Dannebrogen og den franske æreslegion og 
Dannebrogsmand, ejer af Katholm hovedgård med under 
liggende gods: 
Tilstår og hermed vitterliggør at have solgt og af 
hændet, ligesom jeg herved fra mig og arvinger sæl 
ger, skøder og aldeles overdrager til Jens Jensen 
Smed det bosted i Ålsrode by, Ålsø sogn, Sdr. Her-
red som Rasmus Jensen sidst har haft i fæste, men 
nu har overladt til køberen og hvilket bosted med 
al dets tilliggende af ager og eng som er ansat ef 
ter den nye matrikkel under: 
Matr. nr. 34 for hartkorn 1 td. 4 skp. 2 fdk. 2% 

alb. med gammelskat 12 Rbd. 68 sk. 
tilligemed alle værende bygninger, besætning og in 
ventarium således som samme befindes fra nu af skal 
være Jens Jensen Smeds ejendom for købesummen 9oo 
Rbd. og når han opfylder efterstående vilkår og be 
tingeiser nemlig 

1 

At han årlig og til rette forfaldstider betaler al 
le af ejendommen gående kongelige skatter og af-



gifter og præstationer af hvad navn nævnes kan som 
nu er eller herefter måtte blive påbudne uden an-
svar for sælgeren 

2 

Den 1/6 af bankhæftelsen som er indfriet fritages 
køberen for at forrente, hvorimod aktieretten som 
er afbenyttet er ham uvedkommen. 

3 
Alle omkostninger i anledning af denne handel såvel 
stemplet papir til skødet, dets tinglæsning, af-
gifter til kongens kasse og forvalter samt m.m. be 
tales af køberen alene. 
Og ad køberen har berigtiget den anordnede købesum 
9oo Rbd. til mig ved kontant at have betalt 3oo Rbd 
og udstedt lovlig 1. prioritets panteobligation i 
ejendommen for resten 6oo Rbd. så erklærer jeg her 
ved ingen videre ret, del eller lod at have til 
fornævnte solgte ejendom, men disse skal tilhøre 
Jens Jensen Smed og hans arvinger med de samme ret 
tigheder, byrder og forpligtelser som jeg har ejet 
samme ifølge skøde af 13/12 1839. 
Kort over det solgte medfølger. 

Det til bekræftelse under min hånd i 
2 vidners overværelse 

Katholm d. 17/6 1853 
Dinesen 



Til vitterlighed. 

Secher Appelt 

Læst i Nørre og en del af Sdr. herreds ret den 18 
juli 1853 og protokolleret. 

G. Nyborg 



CHRISTIANE CHRISTENSDATTERS 
2. MAND 

LARS TERKILDSEN 

EJER AF GÅRDEN FRA 1855 - 1868 



LARS THERKILDSEN 

Født i Ålsrode 12. januar 1824 som søn af Peder 
Baltzar og hustru Anne Marie Pedersdatter. 

Gift i Ålsø kirke 1855 
1855 
29. september er ungkarl i Ålsrode Lars Therkild 
sen søn af gårdmand Peder Baltzar i Ålsrode 31 
år gammel gift med Christiane Christensdatter -
enke efter gårdmand Jens Jensen Smed i Ålsrode-
4o år gi. 

Forlovere: gårdmændene Lars Bønløkke og 
Hans Andersen i Ålsrode 

1874 
Død i Ålsrode 3o/3 som aftægtsmand 



INGEN FÆLLESBØRN 



Allerede inden Lars Terkildsen bliver gift med 
enken efter Jens Jensen Smed Christiane Christens-
datter indgår han en købekontrakt med Dinesen ind 
gået d. 9/4 1855 og tinglæst 2/7 1855. 
Der udstedes skøde på gården 25/8 1856 



SKØDE. 

År 1856 den 25/8 blev i retten læst skøde fra Ma-
jor, Ridder og Dannebrogsmand v. Dinesen til Kat 
holm til Lars Terkildsen på en gård i Ålsrode. 
Underskrevne Adolf Wilhelm v. Dinesen, Major, Rid 
der af Dannebrogen og den franske æreslegion samt 
Dannebrogsmand, ejer af Katholm hovedgård med un-
derliggende gods: 
tilstår og hedved vitterliggør at have i overen-
stemmelse med vedhæftede købekontrakt af 9/4 1855 
tinglæst 2/7 samme år solgt og afhændet, ligesom 
jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager 
fra mig og arvinger til lars Terkildsen følgende 
mig tilhørende ejendomme nemlig: 

1 
Den gård i Ålsrode by, Ålsø sogn. Sdr. Herred som 
købers hustru gårdfæster Jens Jensen Smeds enke 
har haft i fæste med tilliggende af hartkorn und-
er 
Matr. nr. 14 ^ og 14 ^ 4 td. 6 skp. 2 fdk. 3/4 

alb .ed gammelskat ifølge den under 8. i 
forrige måned approberede udstykningsforret 
ning 36 Rbd. 9o sk. såvel som den ved gård 
en værende besætning og inventarium og 

2 

Det hus i bemeldte Ålsrode som nævnte enke har 



haft i fæste med tilliggende af hartkorn under 
Matr. nr. 13^ - 2 fdk. med gammelskat 49 sk. 
Og da køberen har erlagt den accorderede købesum 
5,3oo Rbd. skriver fem tusinde tre hundrede rigs 
bankdaler rigsmønt så tilskøder og overdrager jeg 
herved til førnævnte Lars Terkildsen de foran be 
skrevne og som ved den påberåbte købekontrakt 
solgte ejendomme således og på de vilkår som i kø 
bekontrakten er stipulerede og med de samme ret-
tigheder, byrder og forpligtelser hvormed jeg i-
følge skøde af lo. sep. 184o har ejet samme. 
Det befalede skødekort over den solgte ejendom 
findes vedhæftet. 

Katholm den 16/8 1856 
Dinesen 

Til vitterlighed 
H. Winde Hoyer 

I henhold til vedlagte matrikelkort haves ved det 
te skødes tinglæsning intet at erindre 

Randers amtsstue d. 18/8 1856 
Hansen 

Læst mandagen den 25/8 1856 i Nørre og en del af 
Sdr. herreds ret og protokolleret 

G. Nyborg. 



Lars Terkildsen fik ved sit giftermål Matr. nr 34 
som Christiane Christensdatter arvede efter sin 
mand Jens Jensen Smed. Denne Matr. sælger Lars 
Terkildsen i 1858 til gårdejer Hans Andersen i 
Ålsrode. Denne var ejer af Matr. nr. 12 i byen. 



SKØDE 

Undertegnede gårdejer Lars Terkildsen af Ålsrode 
erkjender herved i henhold til vedhæftede mellem 
mig og gårdejer Hans Andersen af Ålsrode under 
13/12 1856 oprettet og d. 15. næstefter tinglæst 
købekontrakt, at have solgt og afhændet ligesom 
jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra 
mig og arvinger til bemeldte gårdejer Hans Ander 
sen følgende ejendomme: 
Matr. nr. 34 ^ Ålsrode af hartkorn 1 td. 4 skp. 

1 fdk. 3/4 alb. med gammelskat 12 Rbd. 31 
sk. med bygninger, hvilken ejendom hermed 
følger andel i Matr. nr. 39 der har til-
hørt mig efter skøde af 17/6 1853 - læst 
18/7 samme år. 

Matr. nr. 14 ^ stående for 1 fdk. 1/4 alb. 
Matr. nr. 14 ^ stående for 5 skp. 2 fdk. alb 

med gammelskat tilsammen 9 Rbd. 15 sk. 
hvilke 2 lodder der tilhørte mig efter skøde af 
16/8 1856 - læst 25/8 1856 er udstykket fra min 
øvrige ejendoms jorder Matr. nr. 14 ^ Ålsrode 
ifølge indenrigsministeriets udstyknings approba 
tion af 27/4 1858 , hvorefter de anførte 2 lod-
der er forenede med ovennævnte Matr. nr. 34 ^ 
Parcellen Matr. nr. lo Ålsrode kær af hartkorn 

1 skp. 2 fdk. 2 1/4 alb. og gammelskat 
3 Rbd. 14 sk. 



hvilke med Matr. nr. 34 ^ - 14 ^ og 14 ^ 
forenede ejendomme tilhørte mig efter skøde 
af 25/5 1858 - læst I 8 / I 0 samme år. 

Og da nu gårdejer Hans Andersen i Ålsrode har be 
rigtiget den forbemeldte købesum 13,2oo Rbd. 
samt iøvrigt opfyldt bestemmelserne i købekon-
trakten så meddeles han hermed skøde i kraft af 

a b 
hvilken fornævnte ejendomme Matr. nr. 34 14 
14 ^ samt Matr. nr. lo Ålsrode kær tilhører ham 
med de samme rettigheder og forpligtelser hvor-
med disse har tilhørt mig og således som ældre 
skøder hjemler og tillige overtager den på ejen 
dommen Matr. nr. 34 ^ hæftede aftægt til Rasmus 
Jensen og hustru og at jeg og efterkommende eje-
re af mine øvrige ejendomme er berettiget til i 
5o år fra 2o/ll 1856 at regne at skære fornøden 
tørv til min gårds forbrug i den nordre halvdel 
af førnævnte ejendom Matr. nr. lo samt at befare 
bemeldte ejendom med heste og vogn til tørvenes 
hjemkørsel. 

Til bekræftelse underskriver jeg dette 
skøde i vidners overværelse 

pt. Grenå d. 4/12 1858 
Lars Terkildsen 

Lundø P. Møller 
Læst i Nørre og en del af Sdr.Herreds ret 13/12 
1858 



Hans Andersen sidder kun med ejendommen i godt et 
år og sælger da til Lars Terkildsen 



SKØDE. 

År 1859 den 18/7 blev i retten læst skøde fra 
gårdejer Hans Andersen i Ålsrode til Gårdejer 
Lars Terkildsen sammesteds på Matr. nr. 34 ^ og 

b c 
14 og 14 samt nr. lo sammesteds for købesum 
men 8ooo Rbd. 

SKØDE 
Underskrevne Hans Andersen gårdejer i Ålsrode gør 
vitterligt, at jeg uden forudgående skriftlig kø-
bekontrakt har solgt og afhændet ligesom jeg her-
ved sælger, skøder og aldeles afhænder til gård-
ejer Lars Terkildsen sammesteds følgende mig efter 
skøde af 4/12 1858 - læst 13/12 s.m. tilhørende 
ejendom nemlig: 
1) Matr. nr. 34 ^ i Ålsrode stående for hartkorn 

1 td. 4 skp. 1 fdk. 3/4 alb. og gammel-
skat 12 Rbd. 31 sk. med bygninger og an-
del i Matr. nr. 39. 

2) Matr. nr. 14 ^ i Ålsrode for hartkorn 1 fdk. 
1/4 alb. og 

Matr. nr. 14 ^ sammesteds for 5 skp. 2 fdk. 1% 
alb. med gammelskat for begge jordlodder 
9 Rbd. 15 sk. 
Disse 2 parceller er forenede med Matr. 
nr. 34 ^ . 3) Parcellen Matr. nr. lo Ålsrode kær for hartkorn 



1 skp. 2 fdk. 2 1/4 alb. og gammelskat 3 Rbd. 
18 sk. og forenet med de ovenanførte jorder, 

tilligemed ejendommens avl, gødning, besætning og 
avisredskaber med ud og indbo uden undtagelse. 
Og da Lars Terkildsen har berigtiget købesummen 
8ooo Rbd. dels ved at overtage og tilsvare regnet 
fra 1. forrige mdr. og forrente den i ejendommen 
på 1. prioritet indestående gæld af 5ooo Rbd. der 
skyldes til Kreditforeningen af jyske landejendom 
me, hvilken gæld han indfrier kontant eller med 
ny obligation efter overenskomst med kreditfor-
eningen og dels mod for resten af købesummen at 
kvittere sit tilgodehavende fra mig efter pante-
obligation af 4/12 1858 udstedt for 6,5oo Rbd. så 
erklærer jeg hermed at ovennævnte ejendom der af 
køberen modtages idag fra nu af skulle tilhøre 
ham med alle de rettigheder, byrder og forplig-
telser hvormed jeg har ejet den, deriblandt at 
han overtager den på ejendommen Matr. nr. 34 ^ 
flydende aftægt til Rasmus Jensen og hustru, at 
køberen og efterkommende ejere af hans øvrige ej-
endomme har tilladelse til i 5o år fra 2o/ll 1856 
at regne at skære tørv til hans gårds forbrug i 
den nævnte halvdel af ovennævnte ejendoms Matr.nr 
lo samt at befare bemeldte ejendom med heste og 
vogne til tørvenes hjemkørsel, at der på ejendom-



mens Matr. nr. 34 ^ hviler forpligtelse til at ud 
en sti efter deklaration tinglæst lo/lo 1853 

og endelig at aktieretten for 1/6 af bankhæftel-
sen er uvedkommende og iøvrigt på de vilkår at køb 
en betaler skatter og afgifter af ejendommen fra 
1/7 d.å. og fremdeles og udreder alle bekostninger 
med denne overdragelse. 

Til bekræftelse under min hånd i vidners 
overværelse 

Skrevet i Grenå den 13/7 1859 
Hans Andersen 

m.f.p. 
Til vitterlighed 

G. M. Møller Lars Bønløkke 

Læst i Nørre og en del af Sdr. Herreds ret den 18/7 
1859 og protokolleret. 

G. Nyborg 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

Lars Terkildsen 35 år gift født i sognet gård 
mand husfader 

Christiane Christensdatter 45 år gift født i 
Tved sogn hans kone 

Elias Jensen 13 år u^ift født i sognet 
Juditte Jensen lo år do do 
Severine Jensen 8 år do do 
Karen Elisabeth Jensen 6 år do do 

hendes børn 
Thomas Nielsen 18 år ugift født i sognet 
Else Marie Jacobsen 25 år ugift do 
Karen Elisabeth Hansen 2o år ugift do 

Tjenestefolk 
Ole Christensen 12 år ugift født i sognet for-

sørges af fattigvæsenet. 



KØB. 

Ved skøde af 3/12 1858 - læst 13/12 køber Lars 
Terkildsen gården Matr. nr. 8 ^ af kammerherre 
Dinesen. Gården har tidligere været bortfæster 
til Anders Sørensen Iversen. 
Samme dag som skødet på gården bliver læst i ret-
ten bliver der læst tilladelse til sammenlægning 
af de 2 gårde og heri hedder det i den kongelige 
resolution at: 
Vi allernådigst efter ansøgning og derover medkom 
men erklæring allernådigst har bevilget og til-
ladt at Lars Terkildsen må sammenlægge sine gårde 
nemlig: 
Matr. nr. 8 ^ i Ålsrode by, Ålsø sogn af hartkorn 

3 td. 7 skp. 1 fdk. 1 3/4 alb med 
gammelskat 26 Rbd. 46 sk. og 

a b 
Matr. nr. 14 og 14 sammesteds tilsammen af 

hartkorn 4 td. 6 skp. 2 fdk. 3/4 alb. og 
gammelskat 36 Rbd. 9o sk. 

og drive deres jorder under eet samlet brug på de 
vilkår at han inden 2 års forløb for amtmanden 
godtgør at der på den ene gårds sted er indrettet 
et hus, som er tillagt i det mindste 1% tdl. samt 
forsynet med beboere og derefter bestandig såled 
es være at vedligeholde. 



Lars Terkildsen sælger nu en del parceller fra 
I860 og indtil han i 187o sælger sin gård til 
sin svigersøn Johannes Christensen Brun gift med 
hans steddatter Juditte Jensen. 



Matr. nr. 14 ^ og 14 ̂ 

Den 9/1 I860 læst skøde fra Lars Terkildsen til 
Peder Christian Andersen på en parcel Matr. nr. 
14 ^ af hartkorn 1 fdk. 1/4 alb. 



Matr. nr. 14 ^ og 14 ^ 

År 1861 den 2/9 læst skøde fra Lars Terkildsen 
til Hans Sørensen Skriver på 2 parceller 
Matr. nr. 14 ^ af hartkorn 5 skp. 2 fdk. alb. 
Matr. nr. 14 ^ af hartkorn ^ alb. med gammelskat 

henholdsvis 4 Rbd. 46 sk. og 54 sk. 

Folketælling i Ålsrode 
186o 

et hus 
Hans Sørensen Skriver 27 år født i sognet 

avlsbruger husfader 
Mette Marie Sørensen 24 år født i sognet hans 

kone husmoder 
Søren Hansen 3 år ugifte deres børn 
Sofie Christine Hansen 1 åy 



År 1861 den 2/9 blev i retten læst skøde udstedt 
af Lars Terkildsen - gårdejer i Ålsrode - til Hans 
Sørensen sammesteds på parcellerne Matr. nr. 14 ^ 
og 14 ^ i Ålsrode 

SKØDE 
Underskrevne Lars Terkildsen gårdejer i Ålsrode 
gør vitterligt at have overenstemmende med Hans 
Sørensen - kaldet Skriver - og mig under 3o/6 
186o oprettet købekontrakt solgt og afhændet lige 
jeg herved sælger, skøder pg aldeles afhænder til 
bemeldte Hans Sørensen parcellerne Matr. nr. 14 ^ 
og 14 ^ af den mig efter skøde af 13/7 1859 læst 
18/7 1859 tilhørende ejendom i Ålsrode by, Ålsø 
sogn, hvilken ejendom er udstykket med indenrigs-
ministeriets approbation af 15/lo 1859, hvorefter 
de herved afhændede parceller har hartkorn og gam 
melskat således: 
Matr. nr. 14 ^ 5 skp. 2 fdk. 1% alb med gammel-

skat 4 Rbd. 76 sk. 
Matr. nr. 14 ^ % alb med gammelskat 54 sk. 
Da nu Hans Sørensen har berigtiget købesummen 
274o Rbd. så skulle de indbemeldte parceller Matr 
nr. 14 ^ og 14 ^ i Ålsrode der af køberen er be-
bygget herefter tilhøre ham med de samme rettig-
heder, hvormed jeg har ejet dem og således som om 
meldt i købekontrakten 
1) at parcellerne tjener til pligthus i henhold 

til sammenlægningsbevillingen af 2. marts 1858 



for ejendommene 8 ^ 14 ^ 14 ^̂  i Ålsrode og skal 
ejendommene som sådant være forsynet med byg-
ning og beboelse. 

2) at aktieretten for 1/6 del af bankhæftelsen er 
af tidligere ejer indfriet og køberen uvedkom-
mende. 

Lars Terkildsen 
Ålsrode d. 2o/6 1861 

Læst i Nørre og en del af Sdr. Herreds ret den 
2/9 1861. 



Matr. nr. 14 ^ og 14 ̂ 

År I860 den 11/12 læst Mageskiftebrev fra Lars 
Terkildsen til Rasmus Sørensen Slot på ejendommen 
Matr. nr. 34 

Mageskifteskøde 
oprettet mellem gårdmand Lars Terkildsen i Ålsrode 
og husmand Rasmus Sørensen Slot samme sted. 
Underskrevne Lars Terkildsen sælger og afhænder 
til Rasmus Sørensen Slot den mig ifølge skøde af 
13/7 1859 - læst 18/7 1859 tilhørende gårds Matr. 
nr. 34 ^ i Ålsrode med bygninger og jorder stå-
ende for hartkorn 1 td. 4 skp. 1 fdk. 3/4 alb. og 
gammelskat 12 Rbd. 31 sk. 
Derimod sælger og afhænder jeg Rasmus Sørensen til 
Lars Terkildsen et mig tilhørende hus i Ålsrode 
af 5 fag bindingsværk med stråtag og opført på 
tidligere gadejord efter lejekontrakt - - -
( I bytte betaler Rasmus Sørensen 4,2oo Rbd. ) 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

Et hus 
Rasmus Sørensen Slot 25 år gift født i sognet 

arbejdsmand husfader 
Steffeline Sofie Frederikke Conradsen gift 

født i Dalby sogn Odense amt. 

Folketælling i Ålsrode. 
I 8 8 0 

En gård 
Rasmus Sørensen Slot 44 år gift født i sognet 

husfader gårdejer. 
Steffenline Sofie Frederikke Sørensen f. Conrad-

sen født i Dalby sogn Odense Amt 
Niels Severin Rasmussen 21 år hans søn 
Dorthea Conradsen f. Steffensdatter 72 år enke 

f. i Harmark sogn Odense Amt - hus-
faderens svigermoder, der af ham er 
næres. 



I 187o sælger Lars Terkildsen sin gård til sin 
svigersøn 



Mandagen den 14/11 187o blev i retten læst skøde 
fra Lars Terkildsen til Johannes Christensen Brun 

SKØDE. 
Underskrevne gårdejer Lars Terkildsen af Ålsrode 
erkjender at have i henhold til medhæftede mellem 
Johannes Christensen Brun og mig under 31/8 for-
rige år oprettet købekontrakt solgt og afhændet, 
ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles af-
hænder fra mig og arvinger til bemeldte Johannes 
Christensen Brun følgende mig efter skøder af 16/8 
1856 - tinglæst 25. s.m. - skøde af 3/12 1858 -
læst 13/12 s.m. - skøde af 13/7 1859 - tinglæst 
18/7 1859 og skøde af 16/2 1861 - tinglæst 12/1 
1863 - skøde af lo/l 1865 - tinglæst 24/4 s.å. og 
skøde af 13/12 1867 - tinglæst 16/12 1867 lige-
som efter mageskiftebrev af 15/12 186o - tinglæst 
24/12 186o tilhørende ejendomme i Ålsrode, Ålsø 
sogn, Sdr. Herred nemlig: 
a) Matr. nr. 14 ^ i Ålsrode by ansat til hartkorn 

4 td. 2 skp. 2 alb. og gammelskat 27 Rbd. 
75 sk. 

b) Matr. nr. 13 ^ sammesteds ansat for 2 fdk. og 
gammelskat 49 sk. 

c) Matr. nr. 8 ^ samme sted ansat for 3 td. 7 skp 
1 fdk. 2 1/4 alb. 

d) Matr. nr. lo Ålsrode kær ansat for 1 skp. 2 
fdk. 2 1/4 alb og gammelskat 3 Rbd. 14 sk. 



e) Matr. nr. 34 ^ i Ålsrode by ansat til hartkorn 
1 fdk. 1 3/4 alb. og gammelskat 37 sk. 

f) Matr. nr. 3o ^ samme sted ansat for 3 skp. 2 
fdk. 1 3/4 alb. med gammelskat 3 Rbd. 61 
sk. 

g) Matr. nr. 12 ^ sammesteds ansat for 2 skp. 1 
fdk. 2^ alb og gammelskat 2 Rbd. 61 sk. 

i) Et hus samme sted opført på tillejet gadejord 
til ejendom på hvilken lejeret dog ikke 
haves tinglæst adkomst tilligemed de på 
disse jendomme værende bygninger og dis-
ses inventargenstande. 

Da køberen Johannes Christensen Brun har berigti-
get den for de ovennævnte ejendomme og ejendele 
accorderede købesum 35,5oo Rbd. skriver fem og tre 
dive tusinde og fem hundrede Rigsbankdaler Rigs-
mønt nemlig 3o,ooo for de faste ejendomme og 5,5oo 
for de rørlige genstande dels ved at overtage og 
tilsvare den i ejendommen indestående gæld til 
kreditforeningen af jyske landejendomme for ialt 
2o,ooo udstedt panteobligation, hvilken gæld kø-
beren er pligtig til på anfordring af nye forskriv 
ninger eller på anden statutmæssig måde - dels 
ved at indfri den øvrige på ejendommen hæftede 
prioritetsgæld nemlig 5ooo Rbd. til Købmand Broch 
mann i Grenå, 5oo Rbd. til prokurator Lundø s.s. 
looo Rbd. til Købmand Momme i Grenå, 7oo Rbd. til 



A. Lund og 5oo Rbd. til gårdejer Søren Bager her 
i Ålsrode - dels ved at Indfri min vekselgæld 
l,loo Rbd. til Låne og diskonto instituttet i Gre 
nå og endelig ved at udstede gældsforskrivning 
til mig for 6000 Rbd. så skal de afhændede ejen-
domme herefter tilhøre køberen Johannes Christen 
sen Brun med de samme rettigheder, byrder og for-
pligtelser hvormed jeg har ejet ejendommene og 
forøvrigt på de vilkår der indeholdes i købekon-
trakten som bedes tinglæst i forening med dette 
skøde, hvor dog tilføjes at køberen er pligtig 
til at respektere de bestemmelser i mit skøde på 
Matr. nr. 34 ^ i Ålsrode af 16/2 1861 med til-
hørende købekontrakt hvorefter Rasmus Jensen og 
hustru Edel Hansdatter eller da Rasmus Jensen er 
død uden at sådant kan læses af pantebogen nu 
har enken for sin livstid ret til fri bopæl i 
4 fag af huset også på bemeldte Matr. nr. 34 ^ 
og fri afbenyttelse af en del af husets tilliggen 
de have. 
For det stemplede papirs skyld anføres den nævnte 
beboelse og afbenyttelse til en værdi af lo Rbd. 
årlig ialt for 5 år 5o Rbd. 
Det bemærkes at køberen har udstedt forskrivning 
for den i købekontrakten 13. post betingede år-
lige afgift 5o Rbd. i 25 år. 

Til bekræftelse under min hånd og i 2 
vidners overværelse. 



pt. Grenå d. lo/ll 187o 

Lars Terkildsen 
Til vitterlighed 

Møller Søren Pedersen 

At jeg er pligtig til at opfylde de i ovennævnte 
skøde anførte bestemmelser angående den Rasmus 
Jensens enke tilkommende ret til fri beboelse på 
ejen 
ved. 
ejendommen 34 ^ i Ålsrode det erkjender jeg her-

pt. Grenå d. lo/ll 187o 
Johannes Brun 

Til vitterlighed 
Møller Søren Pedersen 

Læst inden Nørre og en del af Sdr. Herreds ret 
den 14/11 187o og protokolleret og købekontrak-
ten indført 

G. Nyborg. 



Lars Therkildsen solgte som sagt 187o " Lundbæk-
gård til sin svigersøn Johannes Christen Brun og 
købte da istedet et hus af Anders Jacobsen der var 
høker i Ålsrode efter"bevilling i 1869. 

7̂ 74, og Jret' '̂/̂/e/e. / /n c/V /aM rcJ ) [', of / /icr 
w//! og /p/et̂  /icr 7̂ 96. cA.s/yrcrp/' /AAe De/' er ̂.vggp̂  
.ŝeJe/, /̂/̂roJei'̂' rer/ c/* Afnr/e 



I 187o var der stiftet en medlemsforening af 187o 
hvortil der ikke krævedes næringsbrev og det er mu 
ligt at Lars Therkildsen har indkøbt varer m.h.p. 
salg i salgsforeningen og i sin høkerforretning da 
han i 187o på en valgliste står anført som kommis-
sær. I 1871 den 11/5 får han selv næringsbrev som 
nøKer i Alsroae og fra da af ern&^er hau sig som s^ 
dan i byen sammen med sin kone Christiane. 
Da Lars Therkildsen døde i 1874 driver Christiane 
høkerforretningen videre og i folketællingen i 188o 
står hun anført som sådan. 
1 1877 flytter hendes datter Juditte ind med sine 
2 små børn efter at Johannes Brun er død og gården 
solgt til Niels Nicolajsen. 
Salgsforeningen af 187o reorganiseres i 1885 under 
navnet " Ålsrode og Omegns Brugsforening 1885 " og 
de får Juditte som uddeler og udsalgssted i deres 
hus og denne post beholder hun til 1896 da hun fra 
skriver sig den. 
Christiane er blevet syg og meget sengeliggende og 
dør i 19o4. Juditte bliver boende til 19o7 da hun 
flytter til Århus og bestyrer en lotterikollektion 



JOHANNES CHRISTENSEN BRUN 



JOHANNES CHRISTENSEN BRU.N̂  . 

1838' ' ' . " 
Født i Vejlby d. 2/1 som søn af indsidder og se-
nere gårdfæster i Ålsø Chresten Hansen Brun og 
hustru Dorthe Marie Jacobsdatter 
Faddere: Peder Skræder af Homå 

Rasmus Hansen Brun af Grenå 
Karen Marie Nielsdatter af Vejlby 

1868 

Gift i Ålsø kirke 5/11 med pigen Jørgine Marie 
Juditte Jensen - født i Ålsrode 16/2 185o, som 
datter af Jens Jensen Smed og hustru Christiane 
Christensdatter. 

1876 
Død i Ålsrode 27/11. 



JØRGINE MARIE JUDITTE JENSEN. 

1850. 
Født i Ålsrode 16. februar og døbt i Ålsø kirke 
2/6 185o, som datter af gårdfæster i Ålsrode Jens 
Jensen Smed og hustru Christiane Christensdatter 
Faddere: Sognefoged Peder Hansen i Ålsø 

Gårdfæster Niels Tækker af Ålsrode 
Gårdfæster Anders Nielsen af Ålsrode 
pige Jomfru Brøgger. 

1868 

Gift 5/11 i Ålsø kirke med ungkarl Johannes Chris 
tensen Brun. 



BØRN AF JOHANNES ChISTENSEN BRUN 
OG 

JUDITTE JENSEN 



DORTHEA MARIE BRUN 

1871. 

Født 9/11 i Ålsrode og døbt i Ålsø kirke 2/1 72 
Faddere: Gårdmand Lars Therkildsen af Ålsrode 

Lærer R. Jensen af Rygård Strand 

1897 
Gift i Ålsø kirke lo/Il med ungkarl Mikkel Marius 
Pedersen født i Ålsrode 28/4 1869 og døbt i Ålsø 
kirke 6/6 som søn af Søren Pedersen Bager - gård 
mand i Ålsrode og hustru Gjertrud Marie Pedersen 

De fik en gård ved Linde ved 
Randers, men Marius kunne ikke klare gården og 
kom istedet ind ved D.S.B. og boede i Århus og 
her er de begge døde. 



GUSTAV ADOLF.BRUN. 

1873. 

Født i Ålsrode 13/9 og døbt i Ålsø kirke 26/lo 
1873. 
Faddere: Gårdmand Martin Adolf Rasmussen Katholm 

Inspektør Niels Mikkelsen af Høbjerg 
Gårdmand Mikkel Kjeldsen af Høbjerg. 

Gustav blev ansat ved D.S.B. som tømrer og boede 
i Århus fra 19o5. Flyttede siden til København 
og er død her. 
Gift med Marie Christine Frederikke Østergård. 
Børn: Viggo Brun født i Århus 28/5 19o5 i Århus 

Cand. Jur 1931 i København 



Johannes Christensen Brun havde købt gården ef 
sin svigerfader ved skøde af lo/lo 187o læst 14. 
samme måned. 
Han havde imidlertid svært ved at klare gården og 
i familien antog man det var fordi han drk meget 
Han udsteder derfor 25/2 1876 en købekontrakt på 
gården til gårdmand i Ålsrode Niels Nicolajsen 
til overtagelse 1/4 1876. 



KØBEKONTRAKT. 



KØBEKONTRAKT 

Oprettet mellem gårdejer Johannes Christensen Brun 
af Ålsrode som sælger og gårdejer Niels Nic olaj 
sen sammesteds som køber. 
Underskrevne Johannes Christensen Brun sælger og 
afhænder til gårdejer Niels Nicolajsen efternævn-
te ejendomme, der tilhører mig efter skøde af lo. 
oktober 187o tinglæst 14/lo samme mdr. nemlig: 
a) Matr. nr. 14 ^ af hartkorn 4 td. o skp. 2 fdk 

2alb. med gammelskat 27 Rdl. 75 
sk. 

b) Matr. nr. 13^ sammesteds af hartkorn 2 fdk. med 
gammelskat 49 sk. 

c) Matr. nr. 8 af hartkorn 3 td. 7 skp. 1 fdk. 1 
3/4 alb. med gammelskat 26 Rdl. 
46 sk. 

d) Matr. nr. lo ag Ålsrode kær af hartkorn 1 skp. 
2 fdk. 2 1/4 alb. med gammel-
skat 3 rdl. 14 sk. 

e) Matr. nr. 34^ i Ålsrode af hartkorn 1 fdk. 1 
3/4 alb med gammelskat 37 sk. 

f) Matr. nr. 12 ^ sammesteds med hartkorn 2 skp. 
2% alb og gammelskat 2 rdl. 

g) Matr. nr. 12^ af hartkorn 2 skp. 1 fdk. 2% alb 
med gammelskat 2 rdl. 

h) Matr. nr. 12 ^ af hartkorn 2 skp. 1 fdk. 2% alb 



tilligemed alle på disse ejendomme værende byg-
ninger 
12 ^ et hus i Ålsrode by opført på gadejord til-

ligemed lejeret til grunden, for hvilken 
ret dog ikke haves tinglæst adkomst. 

Matr. nr. 36 ^ 
Endvidere sælger jeg til Niels Nicolajsen den 
mig efter utinglyst skødekontrakt fra Lars 
Terkildsen tilhørende jordlod Matr. nr. 36^ 
af Ålsrode af hartkorn 2 skp.- 1 fdk. 1% alb. 
med gammelskat 2 rdl. 28/sk. 

Salget sker på følgende vilkår: 
1) Med ejendommen følger gødning og fourage, hvor-

af intet afhændes, samt besætning eg inventari-
um og det til gården indavlede lo Td. rug, 2o 
td. byg og 6o td. havre desuden al mur- og nag-
elfaste appertinenter herunder kakkelovn og 
gruekedler. 

2) Ejendommen med ovenanførte tilbehør bliver mod-
taget af køberen 1. april førstkommende i den 
stand alt for tiden forefindes, men i ulykkes-
tilfælde står det afhændede for købers regning 
og ricico fra dags dato således som og køber-
en såfremt ildsvåde måtte indtræffe oppebærer 
assurancesummen. 

3) Alle af gården gående skatter og afgifter ud-
reder og betaler køberen fra 1. april d. å. hvor 



af følger at førstkommende halvårs skatter og af-
gifter bæres af køber og sælger med lige halvdele. 
4) Køberen arragerer sig med tjenestefolkene og be 

taler løn til de folk, der bliver ved tjenesten 
hvad som påløber fra 1. april dette år at regne 

5) Aktieretten for 1/6 del af brandhæftelsen er en 
tidlige ejer reserveret, hvad køberen er gjort 
bekendt med, ligesom han oså er gjort bekendt 
med at der til sammenlægning af Matr. nr. 8 ^ 
14 ^ under 2. marts 1858 er meddelt bevilling 
der er tinglæst d. 13. dec. samme år, at Matr 
nr. lo og 34 skulle være forenede med Matr. 
nr. 8 ^ og 14 ^ , at Matr. nr. 12 ^ skal væ-
re bebygget og at Matr. nr. 12 ^ holdes fore-
net med Matr. nr. 14 ^ , at en sti til fordel 
for ejeren af Ålsrode skov skal kunne befares 
på hvilken som tidligere formedels Matr. nr. 
34 ifølge deklaration af 2o/5 1853 læst lo/lo 
samme år er bestemt og at der på det tidligere 
omtalte Matr. nr. 34 hviler aftægt til Rasmus 
Jensen og hustru med prioritet efter 3ooo Rdl 
hvilken aftægt dog alene består af en beboel-
sesret. 

6) Køberen og efterkommende ejere er forpligtet 
til at udrede til Lars Terkildsens enke og ef 
ter hendes død hendes arvinger - dog ikke for 
længere tid end til 11/12 termin 1894 en af-
tægt på loo kr. der erlægges med 5o kr. hver 



11/6 og 11/12 termin og 1. gang 11* juni dette 
år. hvilken afgift er prioriteret i gården. 

7) Købesummen er aceorderet til 84ooe kr. nemlig 
72ooo kr. for den faste ejendom og 12ooo kr 
for besætning og inventarium og berigtiges så 
ledes. 
1 dag betales kontant 2ooo kr 
1/4 dette år betales 4ooo kr 
hvoraf 6ooo kr. afgår på købesummen for besæt-
ning og inventarium 
I førstkommende 11. dee. termin betales lo,ooo 
der forrentes fra 1/4 d.å. med 5% og skal sælg 
eren have ret til at opsige 4ooo kr af beløbet 
med 2 mdr. varsel. 
Sælgeren lader indestå i ejendommen med priori 
tet efter 48ooo til kreditforeningen midler el 
ler penge ialt 12ooo der forrentes med 5% p.aa 
og således at denne capital der ligeledes for-
rentes med 5% fra 1/4 ikke fra creditors side 
kan fordres udbetalt tidligere end 11/6 termin 
1882. 
Køberen overtager og tilsvarer følgende i ejen 
dommen indestående prioriteter; 

a) Til kreditforeningen af jyske landejendomme en 
4o,ooo udstedt obligation hvilken gæld overtag 
es af køberen imod en afskrivning i købesummen 
på 36ooo kr. der forrentes fra 1/4 d.å. 

b) Til Christen Hansen Brun ligeledes efter ting-



panteobligation 12ooo.der forrentes fra 1/4 d.å 
med 3% 

c) Til Rasmus Andersen i Alielev efter læst obliga 
tion 8000 kr. der ligeledes forrentes fra 1 / 4 
med 5% og indfrier^gælden efter overenskomst ud 
en ansvar for sælger. 

d) Det er en selvfølge at hvad der af gælden til 
kreditforeningen er aftalt kommer køberen til-
gode 

Uforhæftet skøde på samtlige ejendomme derunder nr 
36 meddeles i førstkommende 11/12 termin og til 
samme tid udsteder køberen panteobligation til sæl 
geren for de 12ooo der nu skal lade indestå i ej-
endommen. Obligationen clausuleres på sædvanlig må 
de 
Underskrevne Niels Nicolajsen erkjender herved at 
have med Johannes Christensen afsluttet nærværen-
de kontrakt på de anførte vilkår dog bemærkes at 
omkostningerne til kontrakten og skødet udredes af 
sælger og køber hver med det halve hvorimod priori 
teternes ordning afholdes af køberen. 
Til bekræftelse underskrives i vidners overværelse 

P.T. Grenå den 25/2 1876 
Johannes Brun Niels Nicolajsen 

Til vitterlighed 
Lunøe Fr. Brochmann 



Johannes Christensen Brun dør i Ålsrode lo/ll 1876 
og derfor bliver det hans hustru Juditte Brun der 
udsteder skødet 

SKØDE 

Da hr. Niels Nicolajsen har berigtiget købesummen 
84ooo Kr. på den foranstående købekontrakts om-
meldte måde så meddeles ham herved skøde på samt-
lige ovennævnte ejendomme og ejendele på de i kon 
trakten omhandlede vilkår, der endnu tilføjes at 
jagtretten på Matr. nr. 36 ^ er bortlejet til kam-
merherre Dinesen indtil 1. marts 1882 og at be-

b a meldte Matr. nr. 36 er forenet med Matr. nr. 8 
og 14 3 . 
Til bekræftelse under min hånd vidnefast 

Skrevet i grenå den 24. december 1876 
Juditte Brun født Jensen 

enke efter Johannes Christensen Brun 
Til vitterlighed: 

Lunøe Broe hmann 
Læst i Nørre og en del af Sdr. Herreds ret den 12/2 
1877. 



Juditte flytter til sin moder Christiane Christens 
datter. Hun bor i et hus som hendes mand Lars Ter-
kildsen købte da gården blev solgt til svigersøn-
nen Johannes Brun. Her drev Lars Terkildsen en hø 
kerforretning og denne forretning videreførte hans 
kone efter hans død og fik nu hjælp af datteren Ju 
ditte. 

Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

Christiane Christensen 65 år enke født i Tved 
sogn husmoder høker 

Jørgine Marie Juditte Jensen 29 år enke født i 
sognet hendes datter 

Dorthea Marie Brun 8 år ugift født i sognet 
Gustav Adolf Brun 6 år ugift født i sognet 

hendes børn. 
Huset de boede i havde Matr. nr. 36 ^ købte Judit 
te Brun ved skøde af 7/1 1892 - læst 11/1 1892 af 
sin moder og solgte det igen videre da hun rejste 
til Århus til Søren Gråbæk ved skøde af 4/6 1915 
læst 14/6 1915. 



NIELS NICOLAJSEN 

1876 - 1892 



NIELS NICOLAJSEN 

Født i Trustrup 14/4 1849 som søn af gårdejer 
Nicolaj Nielsen og hustru Kirsten Sørensdatter 

Folketælling i Trustrup 
1850 

Nicolaj Nielsen 34 år gift født i Rosmus 
Gårdfæster 

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

Nicoline Nicolajsen 4 år 
Mariane Nicolajsen 2 år 
Niels Nicolajsen 1 år deres børn 
Margrethe Rasmusdatter 13 år født i Ørum sogn 

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

mand 
1876 

Gift i Ålsø kirke med Karen Bønløkke 

1892 Død i Ålsrode 23/1 



KAREN BØNLØKKE. 

Født i Ålsrode 185o på Matr. nr. 13 som datter 
af gårdfæster Lars Christensen Bønløkke og hu-
stru Maren Larsdatter. 
1850 
Født i Ålsrode 22/11 185o og døbt i Ålsø kirke 
23/2 1851 
Faddere: Gårdfæster Jens Smed 

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

Gift i Ålsø kirke med gårdmand Niels Nicolajsen 

Død i Xlggggg den lå. august 1938 



1892 

Niels Nicolajsen død 23/1 1892 i Ålsrode by, begr 
29/1 1892 - amtsrådsmedlem, gdr. i Ålsrode, født 
i Trustrup, søn af gdr. Nicolaj Nielsen og hustru 
Kirstine Sørensen i Trustrup, gift med Karen Bøn-
løkke i Ålsrode - 42 år gi. 

1938 
Karen Nicolajsen f. Bønnelykke død 18/8 1938 på 
" Blandstedgård " Odense og begravet i Ålsø 23/8 
1938 
enke af " Blanstedgård ", Korsløkke sogn, Odense 
efter amtsrådsmedlem og gårdejer i Ålsrode Niels 
Nicolajsen, der døde dersteds d. 23/1 1892 - født 
i Ålsrode d. 22/11 185o - datter af gårdfæster 
Lars Bønnelykke og hustru Maren Larsdatter - sid 
ste fælles bopæl Ålsrode 87 år f. 22/11 185o 



BØRN AF GÅRDMAND NIELS NICOLAJSEN 
OG 

KAREN BØNLØKKE 



NICOLAJ NICOLAUS NICOLAJSEN 

Født i Ålsrode 1876 - død her 1877. 



AGNETH3 BØNLØKKE NICOLAJSEN 

Født i Ålsrode 17/12 1875 

19o3 
Ungkarl Aage Drewsen 31 år forstaspirant i Løn 
ne - født i Husby 21/9 1872, søn af plantør Jo-
han Adolf Julius Drewsen og hustru Johanne Chris -
tiane Elisabeth Thiesen i Husby Klitplantage 
gift i Ålsø kirke 28/11 19o3 med 
Agnethe Bønløkke Nicolajsen 27 år født i Ålsrode 
17/12 1875 datter af gdr. Niels Nicolajsen og 
hustru Karen Bønløkke. 



AAGE NICOLAJ BØNLØKKE NICOLAJSEN 

Født 22/10 1877. 
19o4 gift med Marie Nobel født i Grenå 25/2 1875 
som datter af købmand C. Nobel og Amdiline Chris-
tiane Kruse . 
Død 

Gift 2. gang med Birgit Engel 

Åge Nicolajsen blev den nye ejer af gården, 

Død i Ålsrode 31/5 1962. 



LAURS BØNLØKKE NICOLAJSEN 

Født I880 og død samme år. 



^Fo^ketæliiRg I Ålåfode 
I 8 8 0 

Niels Nicolajsen 3o år gift født i Lyngby sogn 
husfader gårdejer 

Karen Nicolajsen f. Bønløkke gift 29 år født i 
sognet hans kone. 

Aage Nicolajsen 2 år ugift født i sognet deres 
barn 

Ane Wilhelminesen 21 år ugift født i Homå sogn 
Kirstine Pedersen 19 år ugift født i Halling 

sogn, Randers amt. 
Laura Poulsen 14 år ugift født i sognet 
Søren Kristian Rasmussen 17 år ugift født i sog 

net 
Marius Kristensen 13 år ugift født i sognet 

Tjenestefolk. 



JOHANNES BØNLØKKE NICOLAJSEN. 

Født i Ålsrode 1/4 1884. 
Gift med Gerda Stenberg født 15/8 1886 og død 12/3 
198o. 
Johannes Nicolajsen blev postmester i Ålborg og tog 
sin afsked fra enmedet i 1954. 
Han var fra 1915 medlem af julemærkekommitteen og 
fra 1935 til midt i 195o ^^^^ hertes hans stemme 
hvert år i radioen i nogle minutter dagen før udgiv 
elsen af årets julemærke og han fik ved sin afsked 
et ark julemærke med sit eget portræt som selvfølge 
lig ikke kom i handlen. Man havde benyttet motivet 
fra det første julemærke fra 19o4, men det lille 
barn i 19o4 var nu blevet til en ældre bebrillet 
herre, der ved julelyset mindes sin barndoms jul 
i Ålsrode. 
Han døde 21/3 1871 og blev begravet som sin hustru 
på Ålsø kirkegård. 



AXEL BØNLØKKE NICOLAJSEN. 

Født i 1886 og døde 189o d. lo/3 og blev begravet 
14/3 - gdr. Niels Nicolajsens søn i Ålsrode. 



Niels Nicolajsen døde i Ålsrode 23/1 1992 og hans 
hustru Karen Nicolajsen fik ved skifteudskrift 
tinglæst 29/2 1892 adkomst til gården. 
Det var meningen at hendes søn Aage Nicolajsen 
skulle have ejendommen, men han var ikke gammel nok 
til at overtage denne. Karen Nicolajsen drev der-
for gården videre ved bestyrerere til hun i 19o4 
overlader Aage Nicolajsen gården ved skøde af 29/2 
19o4 tinglæst 7/3 19o4. 



SKØDE. 

Jeg underskrevne Karen Nicolajsen født Bønløkke af 
Ålsrode tilstår og vitterliggør at have solgt og 
afhændet, ligesom jeg herved skøder og overdrager 
til min søn Aage Nicolaj Bønløkke Nicolajsen neden 
nævnte mig ifølge skifteudskrift der er tinglæst 
som adkomst den 29/2 1892 tilhørende i Ålsrode by, 
Ålsø sogn beliggende ejendom, der står skyldsat 
under 
Matr. nr. 8 ^ for 3 td. 7 skp. 1 fdk. 1 3/4 alb og 

gammelskat 52,9o kr. 
Matr. nr. 12 ^ for 2 skp. 1 fdk. 2% alb og gi. skat 

5,25 kr. 
Matr. nr. 12 ^ for 2 skp. 1 fdk. 2% alb og gi. skat 

527 kr 
Matr. nr. 13 ^ for 2 fdk. og gi. skat l,o2 kr. 
Matr. nr. 14 ^ for 4 td. 2 fdk. 2 alb. og gi. skat 

55,56 kr. 
Matr. nr. 3o ^ for 3 skp. 2 fdk. 1 3/4 alb og gi. 

skat 7,27 kr. 
Matr. nr. 34 ^ for 1 fdk. 1 3/4 alb og gi. skat 

0,44 kr. 
Matr. nr. 36 ^ for 2 skp. 1 fdk. alb og gi. skat 

5,83 kr. 
Matr. nr. 7o for 1% alb. 
Matr. nr. 71 for 2 3/4 alb. 



samt af Ålsrode parcellen 
Matr. nr. lo af Ålsrode skov for 1 skp. 2 fdk. 2 

1/4 alb og gi. skat 629 kr. 
Endvidere et hus opført på lejet gadejord beliggen 
de Litr. ^ tilligemed de på ejendommen værende byg 
ninger med mur og nagelfaste tilbehør- derunder 
kakkelovne, komfurer og gruekedel, ejendommend be 
sætning og avisredskaber, avl og afgrøde og gød-
ning samt alt andet rette tilhørende og tilliggen 
de intet undtaget. Ejendommen og det øvrige over 
dragne er af køberen overtaget og han betaler alle 
af samme fremtidige skatter og andre afgifter. 
Jeg forbeholder mig min levetid til min udelukkende 
brug og benyttelse det såkaldte " Oldenborgs hus " 
med dets tilhørende have vederlagsfrit og bliver 
nærværende skøde tillige at tinglæse som fremti-
dig hæftelse på ejendommen med prioritet efter ne-
denstående hæftelser. 
Køberen overtager ejendommens gæld med ydelser til 
kreditforeningen af jyske landejendomsbesiddere 
fra juni termin d.år. 
Købesummen der i det hele er accorderet til 64ooo 
kr af hvilket beløb den i handlen medfulgte besæt 
ning og overdragne løsøre andrager en værdi af 14oo 
kr. og heraf den overdragne beboelse en værdi af 
loo kr. altså en kapitalværdi af 5oo kr 



Købesummen er berigtiget ved overtagelse af gæld-
en til kreditforeningen og ved at køberen har be 
rigtiget 5,5oo kr ved kontant betaling til mig. 
Alle omkostninger i anledning af denne handel af-
holdes af køberen 
Og skal den nævnte ejendom herefter tilhøre køber-
en Aage Nicolaj Nicolajsen med de samme rettighed 
er og forpligtelser hvormed jeg har ejet samme. 

Ålsrode d. 29/2 19o4 
Karen Nicolajsen 

Læst 7/3 19o4. 



KAREN BØNLØKKE 
1892 - 19o4 



Karen Bønløkke overlod gården ved skøde af 7/3 
19o4 til sin søn Åge. 



ÅGE NICOLAJSEN 

EJER 19o4 -



ÅGE NICOLAJSEN 

Født i Ålsrode 22/lo 1877 som søn af Niels Nico-
lajsen og hustru Karen Bønløkke. 

Gift 19o4 med Marie Nobel - født i Grenå 25/2 
1875 som datter af købmand C. Nobel og hustru Am 
diline Christiane Kruse - født Broch. 

Død i Ålsrode. 31/5 1962. 



MARIE NOBEL. 

1875. 
Født i Grenå 25/2 som datter af Købmand C. Nobel 
og hustru Amdiline Christiane Kruse-født Broch. 

19o4 
Gift med Åge Nicolajsen 

Død i Ålsrode 1935 

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



Marie Nobels forældre døde da hun var en lille 
pige. Hendes moder døde 1881 og hendes fader i 
1888. 
Hendes moder var datter af købmand Ove Broch 
Kruse og hustru Abigael Catrine Bang. 
Da hendes fader døde blev Marie Nobel opdraget 
hos hendes onkel Rasmus Bang Kruse. Han var u-
gift og boede sammen med sine 2 ligeledes ugif-
te søstre i en købmandsgård i Lillegade. Han 
var tillige Grenås kæmner fra 1888 til 1911. 
Han flyttede i sin alderdom til Kejsergården i 
Ålsrode til proprietær Åge Nicolajsen gift med 
hans niece Marie Nobel og her døde han 6/7 1928 
94 år gammel. 
Rasmus Bang Kruse levede med sine søstre i et 
hjem præget af gammeldags dannelse og kultur 
og hvor de gode traditioner holdtes i ære og det 
kom også til at præge Marie som satte pris på 
et hyggeligt og stilfærdigt liv. 



AAGE NICOLAJSENS 2. KONE 
BIRGIT ENGEL. 



BIRGIT ENGEL. 



BØRN AF AAGE NICOLAJSEN 
OG 

BIRGIT ENGEL. 



INGEN FÆLLESBØRN. 



BØRN AF ÅGE NICOLAJSEN 
OG 

MARIE NOBEL 



NIELS BANG NICOLAJSEN 

Født i Ålsrode 16/7 19o5 som søn af gårdejer 
Åge Nicolajsen og hustru Marie Nobel. 

Hna blev ejer af " Kejsegården " efter sin fader 

Død i Ålsrode 15/5 1968 



I 19o8 udkom bogen " Danske gårde " ved J. C. 
B. la Cour og heri hedder det om gården som 
hedder " LUNDBÆK " 
At dens nuværende ejer er hr. Aage Nicolajsen, 
som overtog den 19o3. Han er født på ejendommen 
1877 og gift med Marie Nobel født i Grenå. 
Matr, nr. 8 ^ m.fl. af Ålsrode. Hartkorn 9 td. 
5 skp, 3 fdk. 2 1/4 alb. Der svares tiende 23 
tdr. korn. Ejendomsskyld 59,83o kr. Årlig ejen 
doms skyldskat 65, 54 kr. Bidrag til amtsrepf. 
115 kr. Sidste års kommuneskat 34o kr. 
Det samlede area udgør 119 tdl. deraf ager loo, 
eng 17, have og gårdsplads 2. Gården drives af 
ejeren og agermarken drives i en 8 markdrift 
med 1. brak. 2 hvede eller rug, 3 roer 4 byg 
5 havre, 6 kløver og græs, 7 hundegræs til frø 
8 hundegræs eller grønjordshavre. 
Besætningen består af for tiden 3o køer, 2o stk 
ungkvæg og kalve, 3 tyre og 8 heste samt 4 plage 
og føl. Sidste år solgtes c. 6o fedesvin. Kvæg-
besætningen vedligeholdes ved ejet tillæg og 
er af jysk race. Mælkemængden var sidste år ca. 
75ooo Pd. pr. ko. der leveres til Ålsrode Meje-
ri. Det normale folkehold er 1 fodermester, 1 
forkarl, 3 karle, 2 piger og 1 daglejer. 
Hovedbygningen er ligesom hestestalden og laden 
opført af bindingsværk, mens vognport og kostald 



samt svinestald er bygget af grundmur. Alle 
bygninger tækket af strå. 
Til ejendommen hører 5 jordløse huse. 

Lundbæ̂  



I 19o9 begynder Åge Nicolajsen at handle jord. 
Dette år sælger han en parcel af sin gård til 
ejeren af nabogården Anders Peter Andersen. De 
var som naboer på handelstidspunktet gode ven-
ner, men senere skulle dette ændres. 

KØBEKONTRAKT. 

Undertegnede proprietær Aage Nicolajsen af Åls-
rode tilstår herved at have solgt og afhændet 
uden nærmere endelig overdragelse ved skøde en 
parcel af den mig tilhørende ejendom Matr. nr. 
12 ^ af Ålsrode by, Ålsø sogn beliggende langs 
bemeldte Matr. nr. ^ s vestside, således at øst 
grænsen er en ret linie fra hjørnet af købers 
urtehave til en pæl, der af parterne er anbragt 
ved Matr. nr.^ sydgrænse til gårdejer P. A. An 
dersen af Ålsrode, således at overdragelsen 
finder sted den 1/11 d.å. samtidig med at køb-
eren kontant og skadesløst erlægger købesummen 
der andrager 7oo kr. - skriver syv hundrede kr. 
Skøde gives og tages såsnart udstykningen og re 
laxationen er foregået. Omkostningerne ved ud-
stedelsen såvel som ved ankomstens berigtig-
else bæres af sælgeren. Det bemærkes, at den 
solgte jords areal er ca 3 skp. land. 
Endvidere bemærkes at Matr. nr. 12^ er behæftet 
med følgende, der af køberen bliver at respek-



tere: 
1) Aktieret for 1/6 bankhæftelse er reserveret 
2) Ifølge skøde læst 3o/l 1854 har ejeren af 

Ålsrode skov forbeholdt sig vejret over det 
samlede Matr. nr. 12 

3) Ved skøde læst 7/3 19o4 er forbeholdt den 
tidligere ejer brug og benyttelse af det så-
kaldte " OLDENBORGS HUS " 

I søgsmålstilfælde vedtages den hurtige rets-
forfølgning efter forordning af 25/1 1825. 

Således indgået og underskrevet 
vidnefast 

Grenå den 18/9 19o9 
Som køber: Som sælger 
P. Andersen Aage Nicolajsen 
Til vitterlighed: 

A. Sedinius M. Friis 

Skøde udstedes pa parcellen 5/2 191o. 



SKØDE. 

5/2 191o på parcel Matr. nr. 12 ^ 

Da købesummen er betalt og overdragelsen sket skø-
der og endelig overdrager jeg herved til gårdmand 
P. Andersen - Ålsrode - den førommeldte parcel, der 
ved landbrugsministeriets udstyknings approbati-
on af 26/1 191o er skyldsat for hartkorn 1 fdk. 
1 1/4 alb og betegnet Matr. nr. 12 ^ Ålsrode by -
Ålsø sogn 
Og skal parcellen fremtidig følge og tilhøre køber 
en, idet jeg påtager mig vandhjemmel efter loven. 

P.T. Grenå den 5/2 191o 
Aage Nicolajsen 

Til vitterlighed 
Sidenius Karl andersen 

Ifølge landbrugsministeriets skrivelse af 26/1 
191o står Matr. nr. 12 ^ Ålsrode by - Ålsø sogn 
skyldsat for hartkorn o td. 1 skp. 1 fdk. 1 1/4 
alb. 
Ejendommen hvoraf parcellen er udstykket er sidst 
til ejendomsskyld vurderet til 63ooo kr. At de for 
faldne skatter og afgifter af nævnte ejendom er be 
talt attesteres herved 

Ebeltoft amtsstue 28/5 191o. 



I 1911 handler Aage Nicolajsen igen, idet han køb 
er " Kejsegården " af Søren Tækker Pedersen og 
overtager denne gård 1. dec. 1911. 



" Kejsegårdens " areal var på 117 tdl. og Aage Ni-
colajsen sammenlægger gårdens areal med " Kejse-
gårdens " og får en gård på 223 tdl. som derved 
bliver den største gård i Ålsrode. 
Åge Nicolajsen flytter ud på " Kejsegården og så 
ligger bygningerne af " Lundbæk " og 12% tdl. toft 
som han egentlig gerne ville sælge og Anders Peter 
Andersen på nabogården " Bakkegård " ville gerne 
købe, men på grund af aktuel uvenskab kom der ing 
en handel istand.Anders Peter Andersen overtaler 
derfor Martin Nymann på " Katholm " til at købe 
" Lundbæk " og Aage Nicolajsen sælger så til Mar 
tin Nymann efter skøde af 18/2 1913 for en købesum 
på 12ooo kr. 
Martin Nymann sælger derpå bygninger og toftejord 
til Anders Peter Andersen for 12,ooo kr. ved skø-
de af 5/4 1913 - tinglæst 14/4 1913. 



SKØDE FRA MARTIN NYMANN 
TIL 

ANDERS PETER ANDERSEN 



SKØDE 

Underskrevne forpagter Martin Nymann af Katholm 
skøder og overdrager herved til gårdejer Anders 
Peter Andersen af Ålsrode følgende mig efter 
skøde tinglæst 24/2 1913 tilhørende ejendom nem 
lig: 
Matr. nr. 12 ^ af Ålsrode af hartkorn o 1 3 -

1 3/4 
Matr, nr. 13^ af Ålsrode af hartkorn o 2 o -

3/4 
M ^ o/ b af Ålsrode af hartkorn o o 1 Matr, nr. 34 

1 3/4 
Matr. nr 13 ^ af hartkorn o 2 o 

3/4 
Matr. nr. 14 ^ af hartkorn o 2 2 

1 ^ 
Matr, nr. 7o af Ålsrode af hartkorn o o o 

1 ^ 
med derpå værende bygninger og sammes murfaste 
genstande. 
Og da Anders Peter Andersen har berigtiget den 
anordnede købesum 12,ooo kr. derved at han 
har overtaget, tilsvarer fra l/lo d.å. at reg-
ne forrenter den i ejendommen indestående pante 
gæld til A/S Spare- LÅNE og Diskonto institutet 
i Grenå stor 9ooo kr. og ved på anden måde at 



have vederlagt mig for resten 3ooo kr. så skal 
de førnævnte ejendomme med tilbehør herefter 
tilhøre ham med de samme rettigheder og forplig 
teiser, hvormed jeg har ejet den i hvilken hen-
seende bemærkes at der påhviler ejendommen følg 
ende hæftelser: 
1) Aktieret for 1/6 bankhæftelse er reserveret. 
2) Ved skøde læst 3o/l 1854 har ejeren af Ålsro 

de skov forbeholdt sig vejret over det samle 
de Matr. nr. 12 ^ 

3) Bevilling læst 23/11 1863 angående sammenlæg 
ning af Matr. nr. 12 ^ og 13 ^ i Ålsrode 

4) Deklaration læst 8/3 1869 hvorved indrømmes a b 
ejeren af Matr, nr. 14 og 13 ret til ind 
byggelse af en ladelænge og vejret over ejen 
dommen. 

5) Bevilling læst 13/12 1858 til sammenlægning 
af Matr. nr. 8 ^ - 14 og 14 ^ mod at ud-
lægge pligthus. 

6) Deklaration læst lo/lo 1853, hvorved Jens 
Jensen Smed forpligter sig til at anlægge en 
vej. 

8) Deklaration af dags dato, hvorved Matr. nr. 
e d 

14 og 13 skal behandles som en samlet ej-
endom og i overenstemmende med lovgivningens 
forskrifter om pligthus 



9) Der er ældre adkomstmangler til Matr. nr. 7o. 
og iøvrigt på vilkår at han betaler skatter og af-
gifter af ejendommen forsåvidt de opkræves efter 
dags dato og udreder halvdelen af de med nærværen-
de overdragelse forbundne bekostninger. 

p.t. Grenå d. 5/4 1913 
med bemærkning, at vi i henhold til lov af 15/5 
1911 & 67 på tro og love ansætter ejendommens 
værdi til 12oo kr. 

M. Nymann Anders Peter Andersen 
Vidner 

A. Andersen Jens P. Pedersen 

Tinglæst 14/4 1913. 



ANDERS PETER ANDERSEN 
EJER FRA 1913 - 1961 



ANDERS PETER ANDERSEN 

Anders Peter Andersen inddrog de 12% tdl. tofte-
jord under sin egen ejendom Matr. nr. 9 ^ i Åls-
rode og gårdens bygninger og have blev stillet 
til rådighed for 3 familier, som aftægtsboligef. 
" Lundbæk " holdt op med at være en selvstændig 
gård. 
I 1939 flytter Anders Peter Andersen selv ind i 
gården og her lever han til sin død 2/6 1958 og 
hans kone Marie Sofie Andersen bor her til sin 
død 25/10 1961. 
Ejendommen blev derefter solgt til Marie Sofies 
brorsøn læge Chrisian Borg Pedersen født i Hor-
sens 15/6 19o5, som søn af Peder August Pedersen 
og Anne Marie Borg. 
Han benyttede bygninger og den store have til fe 
riebolig. Han døde i København 12/1 1977 og hus-
et blev solgt. 




