
ANDERS IBSEN 
FÆSTER 1688 



POUL IBSEN 
FÆSTER 



POUL IBSEN - ELLER IVERSEN 

Født ca 1659 

Gift 1. gang med Birgitte Terkildsdatter af Åls-
rode. ca 17oo 

Gift 2. gang 171o. 
Dom: 1 ^^ advent den 3o. november copuleret i Ål 
sø kirke Poul Iversen og Karen Rasmusdatter. 

1712 
Dom: 23 post trinitatis den 3o. oktober begravet 
sal. Poul Iversen af Ålsrode - ungefehr 53 år gi 



BIRGIT TERKILDSDATTER 

Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Terkild 
Rasmussen ca 1674 

Gift med gårdfæster i Ålsrode Poul Ibsen 

171o 
Dom: 1 trinitatis den 27. juni begravet Poul 
Iversens kone af Ålsrode Birgitte Tærkildsdatter 
i hendes 36 år. 



SKIFTE EFTER BIRGITTE TERKILDSDATTER 
I 

ÅLSRODE. 



SKIFTE. 

Anno 171o den 17. juli var jeg underskrevne der 
es exellence højvelbårne hr. generalmajor Palle 
Kragh tjener og fuldmægtig Søren Jørgensen som 
skifteforvalter udi sal. Birgit Trekildsendat-
ter, som døde indeværende år den 18. juni hendes 
efterladte stervbo i Ålsrode for der efter hen-
de at holde skifte og deling imellem hendes ef-
terladte mand Poul Ibsen og deres sammenavlede 
børn: 

Kirsten Poulsdatter 9 år 
Karen Poulsdatter 7 år 

og var til overværelse børnenes morbroder Anders 
Terkildsen og som boets midler efter vurdering-
en ej kunne opløbe til nådige herskabets reten-
tioner for gårds besætning og brøstfæld - item 
restance for landgilde samt bortskyldig gæld -
langt mindre noget at blive til deling eller bør 
nene at komme tilgode lovede dog bemeldte deres 
fader Poul Ibsen deres christelige opdragelse 
at sørge for samt holde dem ved klæder og føde 
indtil den kommende tid hvor de selv kan for-
tjene dette så og at give dem til arv efter de-
res sal. moder hver 5 Rdl. som giver lo. Rdl. 
hvilke lo Rdl. hos faderen forbliver indestående 
indtil de enten udi det hellige ægteskab skal 
blive henført eller selv tager dem hus og bo-



pæl da denne sum er at levere enten udi rede 
penge eller så mange værdier som samme sum op-
løber i - og blev sat til værn for begge deres 
arvepart at være formynder førnævnte Anders Ter 
kildsen " at så en DISPENS holdes skal. 
Item skifteforvalteren udi dette bo at holdes 
kravsløs i alle måder bekendes her udi med eg-
ne underskrifter. 

Datum stervboet udi Ålsrode 
171o den 17. juli 

Søren Jørgensen 
Poul Ibsen 



BØRN AF GÅRDFÆSTER POUL IBSEN 
OG 

BIRGITTE TERKILDSDATTER 



KIRSTEN POULSDATTER 

Født i Ålsrode ca 17ol som datter af gårdfæster 
Poul Ibsen og hustru Birgit Terkildsdatter. 

1729 
da 

Dom: 2 post Pasc. den 1. maj trolovet Christ 
en Rasmussen og Kirsten Poulsdatter af Ålsrode. 
1729 
Dom: 1 ^^ trinitatis den 19. juni copuleret 
Christen Rasmu&sen og Kirsten Poulsdatter af Åls 
rode. 

1734 
Dom: 1. advent den 28. november jordet Christen 
Rasmussens kone af Ålsrode sal. Kirsten Pouls-
datter 33 år 8 mdr. gi. 



KAREN POULSDATTER 

Født i Ålsrode ca 17o2 som datter af gårdfæster 
Poul Ibsen og hustru Birgitte Terkildsdatter. 



MAREN POULSDATTER 

Født i Ålsrode ca 17o7 som datter af gårdfæster 
Poul Ibsen og hustru Birgitte Terkildsdatter. 

17o9 
Dom: 
Iversens barn MAREN 2 år gi. sammesteds 
Dom: 1 ^^ trinitatis den 23. juni begravet Poul 



JACOB POULSEN 

17o8 
Dom: 1 ^^ quadrogenes den 26. februar døbt Poul 
Iversens barn af Ålsrode med nafn: 

JACOB 
som Kirsten Smeds bar 
Faddere: Peder, Jacob og Anders Nielssønner 

Ras. Larsen og Rasmus Basts kone 
og Begge Jacob Smeds døtre i Ålsrode. 

17o8 
Dom: 1 ^^ post Pasc. den 15. april intr. Poul 
Iversens kone af Ålsrode. 

Død inden 171o. ' 



TVILLINGERNE JACOB OG BIRGITTE 

171o 
da 

Dom: 2 tinitatis døbt Poul Iversens 2 børn 
Det ene kaldet 

JACOB 
det andet efter sin sal. moder 

BIRGITTE 
dægnens kone bar drengen og Rasmus Smeds kone 
pigen. 
Faddere: Søren Jørgensen - ridefoged på Catholm 

Jacob Nielsen, Poul Knudsen 
Rasmus Basts kone 
2 af Jacob Simons døtre og 
2 af sal. Søren Thomsens 
item: Thomas Sørrensen 

171o 
Dom: 3. trinitatis den 6 juli begravet Poul Iver 
sens barn af Ålsrode som var 3 ugen gi. navnet 

BIRGITTE 

JACOB død inden skiftet efter moderen d.l7. juli 
1710. 



POUL IVERSENS 2. KONE 
KAREN RASMUSDATTER 



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. 

Gift 2. gang 

1713 
Dom: 1 post Epiph den 8. januar trolovet Hans 
Andersen og Karen Rasmusdatter i Ålsrode. 
1713 
Dom: 3 Quadrogenes den 19. marts eopuleret Hans 
Andersen og Karen Rasmusdatter i Ålsrode. 

Karen Rasmusdatter flyttede fra 
Gården og blev kone på jordebogens Matr. nr. 7 

Død 



BØRN AF GÅRDFÆSTER POUL IVERSEN 
OG 

KAREN RASMUSDATTER 



INGEN FÆLLESBØRN. 



NIELS JØRGENSEN 
FÆSTER 1714 -



NIELS JØRGENSEN 

Født 

1714 
Dom: 25 trinitatis den 18. november trolovet 
Niels Jørgensen og Maren Christensdatter i Åls-
rode. 
1715 
Dom: 1 post Ep^ph den 13. januar copuleret Niels 
Jørgensen og Maren Christensdatter i Ålsrode. 

Død 



MAREN CHRISTENSDATTER. 

Født ca 1685 i Ålsrode som datter af Chresten 
Farver og Maren 

1714 
18. november trolovet Niels Jørgensen og Maren 
Christensdatter i Ålsrode. 
1715 
Dom: 1 post Epiph den 13. januar copuleret Niels 
Jørgensen og Maren Christensdatter i Ålsrode. 

1747 
Dom: 26. trinitatis den 26. november jordet Niels 
Jørgensens hustru af Ålsrode. 62 år gi. 



BØRN AF NIELS JØRGENSEN 
OG 

MAREN CHRISTENSDATTER 



METTE NIELSDATTER 

1715 
tia 

Dom: 3 p. Pasch den 12 maj døbt Niels Jørg-
ensens pigebarn af Ålsrode med nafn 

ANNE 
som hans moder bar. 
Faddere: Niels Skræder, Jørgen Olufsen, 

Søren Bast, Jens Christensens kone 
Maren Christensdatter 
Else Rasmusdatter og Anne Christens-
datter - alle i Ålsrode. 

1715 
Dom: V p. Pasch den 17. maj intr. Niels Jørgen-
sens kone af Ålsrode. 

Død inden 172o da familien igen kalder et barn 
for Anne 



JØRGEN NIELSEN 

1716 
Dom: V post Pasch den 17. maj døbt Niels Jørgen-
sens drengebarn af Ålsrode med nafn 

JØRGEN 
Dægnens kone bar barnet 
Faddere: Niels Skræder^ Hans Christensen, Jørgen 

Coling, Jens Christensens kone og ? 2 
døtre - alle af Ålsrode. 

1716 
Dom: 
Jørgensens kone af Ålsrode. 
Dom: 3 ^^^ trinitatis den 28. juni intr. Niels 



METTE NIELSDATTER 

1718 
Dom: Esto Mihi - fastelavnssøndag den 27. febr. 
døbt Niels Jørgensens pigebarn af Ålsrode med 
nafn 

METTE 
som Søren Michelsens kone af Høbjerg bar. 
Faddere: Peder og Jørgen Olufssønner, Niels 

Skræder, Søren Ingvorsen, Hans Farver 
og Rasmus Poulsens kone af Ålsrode. 

1718 
da 

Feria 2 Paschatos 2. påskedag den 18. april 
intr. Niels Jørgensens kone af Ålsrode. 



METTE NIELSDATTER 

1720 
Dom: X trinitatis den 4. august døbt Niels Jørg-
ensens barn af Ålsrode med Nafn 

ANNE 
Dægnens kone bar barnet. 
Faddere: Peder Og Jørgen Olufssønner, Hans Farver 

Michel Sørensen, Jens Bernsens kone 
Maren og Bodil Farvers af Ålsrode. 

1720 
Dom: XVI trinitatis den 15. sept. intr. Niels 
Jørgensens kone af Ålsrode. 

1730 
Dom: Sept: den 5 februar begravet Niels Jørgen-
sens pigebarn Anne ^ lo år 



BODIL NIELSDATTER. 

1723 
Domr 6 post Pasc. den juli døbt Niels Jørgen-
sens barn af Ålsrode med nafn: 

BODIL 
som hendes søster Maren Christensdatter bar. 
Faddere: Søren Kjeldsen, Hans ParveT og Michel 

Sørensen af Høbjerg 
Bodil Christensdatter, Anne Christens-
datter og Karen Sørensdatter af Ålsrode 

1723 
Festo Joh. Bapt. den 24. juni intr/ Niels Jørgen 
sens kone af Ålsrode 



CHRESTEN NIELSEN 

1725 
Dom: 3 ^^^ post Pasch den 22. april døbt i Ålsø 
kirke Niels Jørgensens barn af Ålsrode med nafn: 

CHRESTEN 
som Niels Murmesters kone bar. 
Faddere vare ( sammen med en anden dåb ) 

Peder Olufsen, Rasmus Ladekarl og Michel 
Sørensen af Høbjerg. 
Item: 
Knud og Peder Christensen, Jens Christen-
sen - samt 
Jens Basts og Jørgen Skomagers koner af 
Ålsrode 

1725 
Dom: 
Jørgensens kone af Ålsrode. 
Dom: 1 ^^ trinitatis den 3. juni intr. Niels 

Død inden 1727 da de igen navngiver et barn 
Chresten 



CHRESTEN NIELSEN 

1727 
da 

Dom: 2 post trinitatis den 22. juni døbt Niels 
Jørgensens barn af Ålsrode med nafn 

CHRISTEN 
som Peder Olufsens kone af Høbjerg bar. 
Faddere: Søren Michelsen, Hans Farver, Jørgen 

Olufsen 
Item: 
Peder Rasmussens kone - alle af Høbjerg 

1727 
Dom: VII trinitatis den 27. juli intr. Niels 
Jørgensens kone af Ålsrode. 



MAREN NIELSDATTER 

173o 
Dom: 15 trinitatis den 17. sept. døbt i Ålsø kir 
ke Niels Jøgensens barn af Ålsrode med nafn 

MAREN 
som Peder Rasmussens kone bar. 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Niels Skræder, Søren Bast og Hans Smed 
af Ålsrode 
Rasmus Jensen Bast af Øster Balle 
Smeden af Homå 
Rasmus Nielsen, Mette Sørensdatter og 
Peder Jensens koner af Høbjerg 
Item 
Bodil Bastes og Rasmus Molbos datter i 
Ålsrode. 

1730 
Dom: 2o trinitatis den 22.oktober intr. Niels 
Jørgensens kone af Ålsrode. 



NIELS POULSEN 
/ 



NIELS POULSEN 

Han var fæster på gården 174o og sad på gården 
til op mod 175o. 
Der er intet fundet i kirkebogen om ham før 1726 
så han kan være kommet fra et andet sogn 

1754 
Dom: Reminisc. den lo. marts jordet Niels Poul-
sen i Ålsrode 



NIELS POULSENS KONE. 

Født ca 1684 

Gift med Niels Poulsen 

1747 
Dom: 1 advent den 3. december jordet Niels Poul 
sens kone i Ålsrode gi. 63. år 



BØRN AF NIELS POULSEN 



CHRESTEN NIELSEN 

Født 1721 

1726 
Dom: 7 trinitatis den 4. august begravet Niels 
Poulsens barn af Ålsrode - CHRESTEN 5 år gi. 



EN DATTER 

Født 1717 

1729 
Dom: X trinitatis den 21. august jordet Niels 
Poulsens datter af Ålsrode - 12 år gi. 



JØRGEN NIELSEN 
FÆSTER 1751 



JØRGEN NIELSEN 

Født i Ålsrode 1716 

1716 
Dom: V. p. Pasch den 17. maj døbt Niels Jørgen-
sens drengebarn af Ålsrode med nafn: 

JØRGEN 
Dægnens kone bar barnet 
Faddere: Niels Skræder, Hans Christensen, Jørgen 

Coling, Jens Christensens kone 
Gift i Homå kirke 1748: 
1748 
Den 2o. november blev Jørgen Nielsen af Ålsrode 
og Anne Kirstine Jensdatter af Tolstrup copule-
ret 

Død 



ANNE KIRSTINE JENSDATTER 

Født 

Gift i Homå kirke 

1748 
Den 2o. november blev Jørgen Nielsen af Ålsrode 
og Anne Kirstine Jensdatter af Tolstrup copule-
ret. 

Død 



BØRN AF JØRGEN NIELSEN 
OG 

ANNE KIRSTINE JENSDATTER 



NIELS JØRGENSEN 

175o 
Dom: Invoc. den 15. februar døbt Jørgen Nielsens 
barn af Ålsrode navnet 

NIELS 
båren af hans søster Boel. 
Faddere: Søren Skræder, Søren Jensen 

Maren Christensdatter 
Mette Nielsdatter. 

175o 
Fer: 2 Pascat den 3o. marts intr. Jørgen Niels-
ens kone af Ålsrode. 



ANDERS JØRGENSEN 

1756 
Fer: 2 Pent den 7. juni døbt Jørgen Nielsens 
barn af Ålsrode. navnet 

ANDERS 
båren af Jens Eadeføgeds kone af Tolstrup 
Faddere: Ras. Farver, Peder Christensen 

Anne Pedersdatter 
Boel Nielsdatter. 

1756 
Dom: 2 post trinitatis den 27. juni intr. Jørgen 
Nielsens kone af Ålsrode. 



JENS JØRGENSEN. 

1751 
Dom: 4 post trinitatis den 4. juli døbt Jørgen 
Nielsens barn af Ålsrode navnet 

JENS 
båren af hans syster Boel Nielsdatter^ 
Faddere: Anders Jensen og Jens Jensen af Tolstrup 

Søren Jensens kone af Ålsrode 
Jacob Pedersen af Høbjerg 

1751 
Dom p p.trinitatis den 8. august intr. Jørgen 
Nielsens kone af Ålsrode 



CHRISTEN JØRGENSEN 

1753 
Dom: Remis: den 18. marts døbt Jørgen Nielsens 
barn af Ålsrode navnet 

CHRISTEN 
båren af i Homå 
Faddere: Jens Jensen af Tolstrup 

Christen Pedersen 
Boel Smeds 
Boel Nielsdatter og 
Maren Nielsdatter. 

1753 
Feria 3 Pasca den 24. april intr. Jørgen Niels-
ens kone af Ålsrode. 



ANDERS SØRENSEN IVERSEN 
FÆSTER 1757 - 1768 



ANDERS SØRENSEN IVERSEN 

Født i Ålsrode 172o som søn af gårdfæster Søren 
Iversen 

172o 
Dom: 7 post trinitatis den 14. juli døbt Søren 
Iversens barn af Ålsrode med navn 

ANDERS 
Peder Nielsens kone af Høbjerg bar barnet. 
Faddere: Hans Slot, Jacob Nielsen, Thomas Søren-

sen og Søren Ingvorsen og Anders Niels 
en. 

1751 
Den 22 januar trolovet Anders Sørensen og Anna 
Jensdatter. 
1751 
Den 4. maj copuleret Anders Sørensen og Anne Jens 
datter 

1757 
Den 16. marts trolovet Anders Sørensen og Maren 
Christensdatter. 

1757 
Den 5. oktober copuleret Anders Sørensen og Maren 
Christensdatter. 



176o 
Gift i det tidsrum hvor kirkebogen mangler med 
Ane Andersdatter. 

1771 
Gift med Dorthe Rasmusdatter, men giftermålet ik 
ke fundet i Ålsø / Hoed kirkebog 

18o2 
&. søndag efter Påske den 23. maj kastet jord på 
husmand Anders Iversen af Ålsrode død den 15. maj 
82 år gi. 



ANDERS IVERSENS 1. KONE. 
ANNE JENSDATTER 



ANNE JENSDATTER. 
173o 

da 
EamtZ p. Pasch d. 23. april døbt Jens Christen-
sens barn af Ålsrode med nafn: ANNE 
som Hans Christensens kone af Høbjerg bar. 
Faddere: Christen Sørensen, Søren Skræder, Niels 

Christensen, Niels Skræders kone og Bir-
gitte Rasmusdatter ^ alle af Ålsrode 
Item degnens pige Karen Sørensdatter. 

1751 
Den 22. januar trolovet Anders Sørensen og Anne 
Jensdatter. 

1751 
Den 4. maj copuleret Anders Sørensen og Anna Jens 
datter. 

1757 
Dom: Serg. den 13. februar jordet Anders Iversens 
kone af Ålsrode gi. 34 år 



BØRN AF ANDERS SØRENSEN IVERSEN 
OG 

ANNE JENSDATTER. 



SØREN ANDERSEN IVERSEN 

1752 
Festo arerum den 1. januar døbt Anders Sørensens 
barn af Ålsrode med navn 

SØREN 
båren af Mette Laursdatter ibid 
Faddere: Søren Nielsen, Poul Hansen 

Ane Laursdatter og 
Anne Johnsdatter. 

1753 
Den 11. juni jordet Anders Iversens barn i Ålsrode 
men det er ikke Søren for han optræder som 5 år 
gi. i skiftet efter sin moder i 1757 



MAREN ANDERSDATTER IVERSEN 

1754 
Dom: Misser! den 28 april døbt Anders Iversens 
barn af Ålsrode 

MAREN 
båren af Chresten Jensens kone ibid. 
Faddere: Søren Jensen, Peder Iversen 

Niels Jacobsen og 
Anna Laursdatter 



DORTHE ANDERSDATTER 

1756 
Dom: Quasimodo gen: den 25. april døbt Anders Iv 
ersens barn i Ålsrode 

DORTHE 
båren af Søren Skræders kone 
Fa.ddere( sammen med en anden dåb ) 

Jens Pedersen i Homå 
Søren Jensen, Jens Skonning 
Jens Christensen, Peder Sallingbo 
Ane Sørensdatter 
Niels Nielsens kone af Fuglsang 



SKIFTE EFTER ANNE JENSDATTER 
I ÅLSRODE 



SKIFTE. 

Anno 1757 den 24. februar comparerede på mit vel-
bårne herskab til Katholm deres vegne Jacob Had-

de 
sten med 2 tiltagne vidner og vurderingsmænd 
nemlig Niels Hjulmand og Chresten Slott af Ålsrode 
i stervboet i bemeldte Ålsrode for der at holde 
et lovligt skifte og deling efter afgangne Anne 
Jensdatter imellem den efterladte enkemand Anders de 
Sørensen og deres udi ægteskab sammenavlede 3 
børn nemlig: 

1 søn Søren 5% ar 
1 pige Maren 2 år 
1 anden pige Dorthe 1 år 

Ved skiftet var tilstede den sal. kones broder Sø-
ren Jensen og Søren Skræder i Ålsrode. som formyn 
der for børnene i hvis over og nærværelse dette 
skifte blev tagen under beskrivelse af dets ind-
hold 

Indbo i stuen 
Rd. Mrk. Sk 

1 fyrbord med åben fod 2 
1 naglefast bænk 6 
3 stole af ask 1 8 
1 rødmalet skab 2 
1 nymalet hændeskab 3 



Derudi 
1 træ smørbrik 
1 smørbøtte 
1 glas flaske og 1 glas 
1 lidet spejl 
2 fyrhylder 

Derpå 
4 sibøtter 
2 stenfade 
1 stenkrukke 
1 kobber rivejern 
1 træ peberkværn 
2 sten tallerkener 
3 skillerier 
1 lygte 
2 bægre 
1 manglefiel af træ 
1 gi. sykurv 
1 fyrsengested 
1 blå og hvidstribet omhæng 

Derudi 
1 blå og rødstribet olmerdugs over-

dyne 
1 blåstribet bolsters underdyne 
1 vadmels underdyne 
1 olmerdugs hovedpude 
1 bolsters ditto 

1 
1 

2 

3 

o 
o 

0 
1 

0 
1 
4 
3 
2 

4 
2 

6 

4 
8 

4 
4 
2 

8 

6 

4 
6 

5 
6 

6 

2 

o 
o 

o 
o 

12 
8 



1 par blårgarns lagner 
1 fodskammel 

I en anden seng 
1 fyrsengested med egestolper 
1 hvid og blåstribet omhæng 
1 rød og grøn olmerdug^ overdyne 
1 hampegarns underdyne 
1 olmerdugs lang hovedpude 
1 hampegarns ditto 
2 små overtrukne hovedpuder 
1 par blårgarns lagner 
1 vugge 
1 dyne og 2 puder 
1 egekiste med lås og beslag ansees 

til 2 Rdl. begærer enkemanden efter 
den sal. kones sidste vilje måtte 
gives den yngste datter urørt så 
længe faderen lever. 

Derudi 
Den sal. kones gangklæder 

1 brun trøje af danzig tøj, 1 flonels 
trøje med røde ærmer ved, 1 grøn ditto 
1 rød ditto med grønne ærmer, 1 hjem-
megjort stribet skørt, 1 andet ditto 1 
blå vadmels skørt, 1 rød ?, 1 sort 
vadmels trøje, 1 sort vadmels skørt 

0 2 4 
0 0 2 

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



4 særker, 1 muffe, 1 rødstribet tør-
klæde, 1 linneds halskæder og 4 lin-
es, 2 halværmer, 1 blåstribet for-
klæde, 2 hørgarns forklæder, 1 sort 
kyse, 1 blå tørklæde hvilket er giv-
et den ældste søn og ældste datter 
efter den si. kones sidste begæring 
og med mandens samtygge til børnenes 
klæder så endnu og fremdeles bliver 
boet uden skade og derfor ikkeboet 
for nærværende tid at blive bereg-
net til indtægt. 
Dernæst 1 sort kjortel af vadmel 
1 cattuns kåbe 
1 ny hjemmegjort skørt 
1 ditto trøje 

I en anden stue 
1 fyrkiste med lås og beslag og er 

efter den nuværende mands si. 
broder givet den ældste søn og 
ansees for 

1 egekiste med lås og beslag 
1 opslagen sengested 

Derudi 
1 hampegarns underdyne 1 4 o 
1 grå vadmels overdyne o 3 4 

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

1 4 0 
2 4 0 
0 1 0 



1 hampegarns hovedpude 0 1 0 
1 par blårgarns lagner 0 1 6 
1 rok 0 2 8 
1 hel egetønde til øl 0 3 4 
1 flødebøtte 0 0 4 
1 kærne 0 0 8 
1 madkurv 0 0 6 

1 kælderen 
1 bøge salttrug 0 2 0 
1 ølfierding 0 1 0 
2 sorte gryder 0 0 6 
1 ølflaske o 0 4 
1 drøftetrug 0 4 0 
1 halmløb o 0 8 
2 solde 0 0 12 
1 øltragt 0 0 3 

1 køkken og bryggers 
1 gi. kandeskab 0 1 8 
1 stenfad 0 0 2 
1 jernpande 0 1 o 
1 ditto rist 0 0 12 
1 pot kande 0 0 2 
1 kobberkedel i grue 2 4 0 
1 anden ditto 1 4 0 
1 mæssing kedel 0 5 0 
1 bagetrug 0 0 12 
1 ege bryggekar 0 3 0 
1 andet ditto 0 2 o 



3 ballier 0 2 4 
1 standtønde 0 1 4 
1 egetønde 0 4 0 
1 sælde 0 0 6 
1 mæsketønde 0 0 4 
1 skip med jerngjord om 0 1 2 
2 stripper 0 0 8 
1 bord 0 0 4 
1 standbænk 0 0 2 
1 bryggerstol o 0 2 
1 loftstige 0 0 4 
1 kværn med tilbehør 0 3 0 
2 sædeløb 0 0 6 
6 sække og 2 poser 2 0 0 
1 standtønde 0 0 2 
4 sider flæsk til føden og 1 skp. ær-

ter og vigger til sæden, der find-
es og 6 skp. sædehvede, som bliver 
til sæden 

5 Hørleer 1 0 3 
2 tørvespader o 1 8 
1 gravespade 0 0 8 
2 økser 0 3 0 
2 naver o 1 8 
2 spigebor o 0 4 
1 hakke 0 0 5 
1 båndkniv 0 0 4 



1 hakkelseskiste med kniv 0 2 0 
1 tælle stol og 1 hugstol 0 0 2 

Vogn og plovredskaber 
1 vogn med sit behør 4 o 0 
1 anden ditto af samme beskaffenhed 3 0 0 
1 ditto 2 o o 
1 plov med sit behør 1 0 o 
1 anden bagplov med jern 0 4 0 
3 harver 0 2 0 
2 slæder 0 3 o 
3 forke o 1 o 
2 hjulbører 0 0 6 
2 river 0 0 2 
2 hjulbører 0 1 0 

Karlens kammer 
1 sengested 1 0 0 

Derudi 
1 hampegarns overdyne 0 1 0 
1 ditto underdyne 0 3 o 
1 hovedpude 0 1 4 
1 anden ditto 0 0 12 
1 par blårgarns lagner 0 2 0 
1 slibesten 0 1 0 
1 tagstige 0 0 12 

Levende kreaturer 
1 brun hoppe lo år 6 0 0 
1 brun ditto 6 år 5 0 0 



1 brun do 3 0 0 
1 hvid ditto ^ 4 0 0 
1 sort hest 2 4 0 
1 rødblisset 2 4 o 
1 gi. blisset ditto 1 o 0 
2 åringsføl 

Fæmon 
3 0 0 

1 sortbroget ko 4 0 0 
1 hvid ko 3 2 0 
1 sort kvie 3 0 0 
2 blakket do 5 2 0 
1 sortgrimet ditto 2 0 0 
2 toåringer 2 4 0 
2 spædkalve 

Får 
1 4 0 

lo får og 1 vædder 5 0 0 
4 bistader 0 3 0 
lo høns og 1 kok o 1 4 
I laden findes rug, som ungefær kan blive ansat 
for 5 skp. - byg 2 skp. 2 skp. havre til bæsterng 
og noget til sæden. 
Skifteretten derefter lod fornemme 3 sinde om mere 
er som kunne komme boet tilgode da det straks 
måtte angives hvortil blev svaret " NEJ " 
Altså bliver den hele summaf 13o 2 4 

Derimod brøstfæld og besværing 
Gårdens hele brøstfæld taxeres for 46 o 8 



Daglige bæster 80 o o 
1 vogn med sit behør lo o o 
1 plov med sit behør 2 o o 
Harver o 3 o 
Begravelsesomkostning fordret 6 4 ; o 
Resterer dette års kvartal - jan - __3___4___8_ 

Tilsammen 148 5 8 
Når da denne udgift mod indtægten bliver liqideret 
befindes udgiften at overveje indtægten med 18 Rdl 
3 mark og 4 sk. så intet deraf kan blive til de-
ling og enkemanden bliver tilholdt at holde sine 
børn til ære og lærer og dem med fornødne klæder 
og føde at forsyne og iøvrigt at holde skifteret-
ten uden ansvar. 

Dette til bekræftelse under vores hænder 
Datum skiftestedet i Ålsrbde 

J. Hadsten 
Enkemanden: 

Formynder 

Overværende 

Anders Sørensen 

Søren Nielsen Skræder 

Søren Jensen 
Vidner og vurderingsmænd: 

Niels Christensen Hjulmand 
Chresten Slot 



ANDERS SØRENSEN IVERSENS 2. KOĴ E 
MAREN CHRISTENSDATTER 



1757. 
Den 16. marts trolovet Anders Sørensen og Ma-
ren Christensdatter. 

1757. 
Den 5 oktober copuleret Anders Sørensen og Ma-
ren Christensdatter af Ålsrode. 



BØRN AF ANDERS SØRENSEN. 
OG 

MAREN CHRISTENSDATTER 

1757. 
Dom: 2 advent den 4. december døbt Anders Sø-
rensens barn af Ålsrode 

' ANNE 
BÅREN AF Rasmus Skrivers kone i Høbjerg. 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Chresten Slot, Poul Jensen, Morten 
Hansen, Jens Jensen, Søren Pedersen 
Ras. Skræder, Kirsten Nielsdatter, 
Anne Frederichsdatter 



MAREN CHRISTENSDATTER. 

1757. 
Den 16. marts trolovet Anders Sørensen og Ma-
ren Christensdatter. 

1757. 
Den 5. oktober copuleret Anders Sørensen og Ma-
ren Christensdatter 

Kirkebogen mangler fra 1758 
til 1763 og her i dette tidsrum dør Maren 
Christensdatter 



SKIFTE EFTER ANDERS SØRENSENS 
HUSTRU MAREN CHRISTENSDATTER^ 

Anno 1759 den 14. marts comparerede på mit hr. 
kammerherre Rosenørn til Katholm hans vegne 
som fuldmægtig Jacob Hadsten med 2 tiltag-
n^ vurderingsmænd nemlig Niels Hjulmand og 
Christen Slott af Ålsrode i bemeldte Ålsrode 
for at holde et lovligt skifte og deling efter 
gårdmand Anders Iversens afgangne hustru Maren 
Christensdatter item. og deres i ægteskab sam-
menavlede datter Anne 1 år. 
Hyprda i overværelse af forhen avlede børns 
formynder Chresten Poulsen skulle foretages 
registrering og vurdering: 
Mængden af stervboet fandtes af samme beskaf-
fenhed som forrige skiftebrev af 24. februar 
1757 og ikke enten stort mindre eller mere bo-
et til besværing så bad enkemanden tilligemed 
barnets formynder at det skulle have sin rig-
tighed når den pågående gæld til høje herskab-
et og anden bliver betalt hvilket de tilstede 
værende lovede blev efterlevet og når børnene 
nyder det dem efter forrige skiftebrev blev 
lovet, samt at barnet ved dette skifte blev 
overgivet sin moders klæder som er: 
1 rye klædes, 1 grøn vadmels skørt, 1 gi. blår 
skørt, 1 sort ditto, 1 brun hjemmegjort trøje. 



L STRIBET Dansig trøje, 1 rød og blå ditto, 1 hjem 
megjort stoffers liv, 1 sort trøje, 1 grøn catuns 
ditto, 1 grå lærreds forklæde, 1 grov lærreds dit-
to, 1 blåstribet ditto, 1 par grønne vanter, 1 par 
lin, 1 blå hue 
og skulle stumpen dø, som er endel sygelig behold-
er faderen det altsammen. 
Og som intet videre var at forrette blev skiftet 
tilendebragt og på den måde at skifteforvalteren 
holdes uden ansvar. 

Datum skiftestedet ut supra. 

J. Hadsten 

Anders Sørensen 
Chresten Poulsen 

Vidner og vurderingsmænd: 
Niels Hjulmand 

Chresten Slott 



I det tidsrum kirkebogen mangler 
gifter Anders Sørensen sig for 3. gang og da med 
Ane Andersdatter og inden kirkebogen starter igen 
har de fået 2 børn nemlig 

Anne Marie og Anders 



ANE ANDERSDATTER. 

Født 

Gift ca 1759/60 i det tidsrum hvor kirkebogen mang 
ler. 

1771 
3. søndag efter Påske den 21. april jordet i Ålsø 
kirke Anders Iversens kone - gi. 44 år -



BØRN AF ANDERS SØRENSEN IVERSEN 
OG 

ANE ANDERSDATTER 



ANNE MARIE ANDERSDATTER 
OG 

ANDERS ANDERSEN 

Fødte i Ålsrode i det tidsrum hvor kirkebogen mang 
ler. 

1765 
Dom: X post trinitatis den 11. august døbt Anders 
Iversens barn i Ålsrode navnlig 

METTE 
båren af Anne Christensdatter fra Katholm 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Peder Sallingboe, Anders Brøgger, Chresten 
Møller, Peder Frandsen, Rasmus Skoning, 
Morten Hansen og Maren Nielsdatter, Anne 
Sørensdatter 

1768 
Dom: 3. post Epiph. den 24. januar døbt Anders Iver 
sens barn af Ålsrode navnlig 

PEDER 
båren af Ole Ladekarls kone af Ålsrode 
Faddere: Niels Hjulmand, Anders Bloch, Anders Præst 

og Anne Jensdatter 

177o 
Palmesøndag den 8. april døbt Anders Iversens barn 
navnlig 

NIELS 



båret af Ole Ladekarls kone fra Ålsrode 
Faddere: Anders Bend, Niels Sørensen og Jørgen 

Ingvorsen. 



METTE ANDERSDATTER 

Døbt 11 august 1765 i Ålsø kirke som datter af 
Anders Sørensen Iversen og hustru Ane Andersdat-
ter i Ålsrode 

1771 
Dom: 7 post trinitatis den 14. juli jordet Anders 
Iversens barn navnet METTE af Ålsrode gi. 6 år -



PEDER ANDERSEN 

Døbt 24. januar 1768 i Ålsø kirke som søn af 
Anders Sørensen Iversen og hustru Ane Andersdat-
ter. 



NIELS ANDERSEN 

Døbt 8. april 177o i Ålsø kirke som søn af Anders 
Sørensen Iversen og hustru Ane Andersdatter. 

1771 
Dom: 8 post trinitatis den 21. juli jordet Anders 
Iversens barn af Ålsrode navnet NIELS - 1 år gi. 



SKIFTE EFTER HUSMAND 
ANDERS IVERSENS AFGANGNE HUSTRU 

Anno 1771 den - maj indfandt sig udi stervboet ef-
ter husmand Anders Iversens afdøde hustru Ane An-
dersdatter i Ålsrode på sit høje herskab hr. excel 
lence, ridder og kammerherre og stiftsbefalingsmand 
de Rosenørn hans vegne fuldmægtigen Søren Broberg 
ved Katholm for der at lade registrere og vurdere 
den afdødes efterladende stervbo og effekter med 
2 uvildige dannemænd Niels Ladekarl og Jens Jørgen 
sen begge af Ålsrode til et endeligt påfølgende 
skifte og deling at forrette imellem enkemanden An 
ders Iversen og hans med den udi ægteskab avlede 
børn nemlig 

Marie Andersdatter lo år 
Anders Andersen 8 år 
Mette Andersdatter 6 år 
Peder Andersen 4 år 
Niels Andersen 1 år gi. 

Nærværende var enkemanden Anders Iversen på egne og 
sine umyndige børns vegne, hvorda blev foretaget 
følgende: 

I stuen 
Rdl. mrk sk 

L aflangt fyrbord på fod o o 12 
e bænkefiele o o 2 



1 træstol ! . r ' ' ^ 0 0 2 
1 liden skammel 0 0 2 
1 væv med behør 1 4 0 
1 fyrsengested 1 4 0 
1 blåternet omhæng med kappe 1 2 0 
1 blåstribet olmerdugs overdyne 0 5 0 
1 lærreds hvid underdyne 0 4 0 
2 blåstribede bolster hovedpuder 0 2 0 
1 par blårgarns lagner 0 1 0 
1 hylde ved sengen o 1 8 
1 fyrsengested - gammelt 0 1 8 

derudi 
1 gi. stribet sengeklæde o 0 6 
1 gi. rødstribet olmerdugs overdyne 0 2 8 
1 hvid linneds um^derdyne 0 2 8 
1 gi. hvid pude 0 1 0 
1 par gi. blårlærreds lagner 0 1 0 
1 lang fyrkiste med lås og nøgle 1 3 0 

derudi 
1 cartuns kjole 1 0 0 
1 brun hørlærreds skørt 0 4 8 
1 sort vadmels trøje 0 1 4 
1 ditto stribet 0 1 8 
1 hørlærreds forklæde 0 1 8 
1 sort damaskes hue med guldkanter 0 1 8 
2 kniplings ærmer 0 1 8 
2 halsklæder 0 0 3 
1 par halværmer 0 0 3 



1 stor egekiste med lås og nøgle 1 2 0 
Derudi intet 

2 hylder af træ 0 0 Ig 
2 lerflasker og 2 krukker 0 0 8 
2 sorte lerkar 0 0 2 
7 trætallerkener 0 0 3 
1 uldsaks o 0 8 
1 gi. malet lysestage og 1 kobbertragt 0 1 2 
1 manglefiel 0 0 1 
1 løgte 0 0 4 
1 gi. rivejern 0 0 2 
1 gi. spinderok 0 0 lo 
1 liden kobberkedel i grue 2 0 0 
1 ildklemme 0 0 8 
2 ballier 0 1 8 
1 gi. ølfierling 0 1 4 
3 naver 0 1 12 
1 håndøkse 0 1 8 
1 spigebor 0 0 4 
1 båndkniv 0 0 6 
1 gi. buesav, 1 spand, 1 strip 0 1 8 
1 kar o o 1 
1 andet kar 0 0 8 
1 får med lam 2 1 0 
2 årings kviekalve 2 0 0 
1 årings kvie 0 4 0 
og dette blev nu tilskrevet stervboet til indtægt 
og beløber sig da de registrerede og vurderede til 
sunn 



summa 5__14 

Herimod udgiften og besværingen blev ansat således 
Den førhen i forretningen taxerede 
egekiste tilhører enkemandens dat-
ter Dorthe Andersdatter, hvilket 
her med skifterettens samtygge hun 
bliver tillagt og rester hermed ud-
giften: 
Skifteretten meddeler at boet skyl-
der i extraskat 7 5 8 
For 2 skp. rug, 2 skp byg og 2 skp. 
boghvede 2 4 8 
til husets istandsættelse 6 o o 
Huspenge til førstkommende Micaelis 2 4 o 
Enkemanden fordrer til sin sal. kones 
begravelse og hendes kiste som ej 
endnu var betalt 2 4 o 
Desuden var boet skyldig til: 
Chresten Hjulmand her i byen o 5 2 
Niels Broge i Høbjerg 1 o o 
Til skiftes bekostning 1 o o 

Boets udgift 26 o 1 

som bliver over indtægten så intet bliver for bør 
nene at arve og efter at enkemanden havde forplig 
tet sig til at være ansvarlig for den på boet hæf 
tende udgift og besværing såvel som at se sine små 



umyndige børn kristeligt og skikkeligt opdragne 
blev dette skifte sluttet og tilendebragt 

Datum stervboet ut supra 
S. Broberg 

På egne og sine umyndige børns vegne 
Anders Iversen 

Som vidner og vurderingsmænd 

Niels Rasmussen 
Jens Smed 



Som det anføres i skiftebrevet 
så er Anders Iversen nu husmand i Ålsrode. Han 
har i 1768 måttet afgive sit fæste på gården 
matr. nr. 11. 



FÆSTEBREV. 

Jeg Peder Rosenørn til Katholm, ridder, 
Hans kongelige Majestæts bestalter. Kam 
merherre og stiftsbefalingsmand over År 
hus stift samt amtmand over Havreballe^ 
gård og Stiernholms amter 

Kjendes og hermed vitterliggør: 
At have stædt og fæst, ligesom jeg og herved 
stæder og fæster til Anders Iversen, barnefødt 
på mit gods udi Ålsrode et mig tilhørende hus 
sammesteds som Peder Hansen Bødker forhen har 
beboet og samme qvitteret formedels han har an-
taget en gård i fæste, hvilket hus bemeldte An-
ders Iversen skal nyde, bruge og i fæste beholde 
sin livstid med al dets rette tilliggende, når 
han deraf årlig og i rette tid til Michaeli 
svarer udi huspenge 2 rdl. 4 mark og udi lignings 
skat kvartaligen 1 mark og holder husets byg-
ninger altid i forsvarlig stand og ellers ret-
ter sig efter hans kongelige majestæts aller-
nådigste love og forordninger og viser sit her-
skab og foresatte fuldmægtig tilbørlig lydighed 
alt under dette sit fæstes fortabelse og videre 
lovlig tiltale. 

Dato til bekræftelse under min hånd 
og signet 

P. Rosenørn. 



Katholm den 13. februar 1768 

Ligelydende originalt fæ&tebrev haver jeg bekom 
met og hvis indhold jeg herved forpligter mig 
til at efterleve 

Anders Iversen 



BØRN AF HUSFÆSTER ANDERS IVERSEN 
OG 

DORTHE RASMUSDATTER 



INGEN FÆLLESBØRN. 



Anders Sørensen Iversen gifter sig for 4. gang 
1771 
Gift i Ålsø kirke med Dorthe Rasmusdatter 



DORTHE RASMUSDATTER. 

Gift 1771 med husmand Anders Sørensen Iversen. 

18o7 
3. søndag efter Påske den 19. april kastet jord 
på afgangne Dorthe Rasmusdatter ^ Anders Iversens 
enke af Ålsrode - fattiglem af Ålsrode - død den 
12. april - 72 år gi. 



FOLKETÆLLING I ÅLSRODE 
1787 

Anders Sørensen mand 68 år gift 4. gang 
Dorthe Rasmusdatter hans kone 57 år gift 1 gang 

FOLKETÆLLING I ÅLSRODE 
18ol 

Anders Iversen 82 år gift 4. gang husmand med 
jord. 

Dorthe Rasmusdatter 71 år gift 1. gang hans 
kone. 

I forbindelse med udskiftningen i Ålsrode i 1794 
blev der tillagt husmændene jord, som nu Anders 
Sørensen Iversen driver. 

18o2. 
Femte søndag efter Påske den 23. maj kastet jord 
på husmand Anders Iversen af Ålsrode - død den 
15. maj - 82 år gi. 



FÆSTEBREV. 

Mathias Peter Otto Rosenørn - kgl.Maj 
kammerherre - Major og Battaillions 
Comandeur 

Gjor vitterligt: at have stædt og fæst ligesom jeg 
herved stæder og fæster et mig tilhørende hus i 
Ålsrode nr. 7 til Mathias Sørensen, hvilket hus 
forhen har været beboet af Anders Iversens enke og 
som nu haver frasagt sig; hvilket hus med det der-
til ved byens udskiftning tillagte jord bemeldte 
Mathias Sørensen skal nyde bruge og sin livstid i 
fæste beholde på følgende conditioner: 
1) Betaler han årligt til hver 11. november her på 

Katholm i huspenge 3. Rdl. 2 mark og af husets 
tilliggende jorder svarer han til Ålsrode gård-
mænd som dem der bærer hartkornets byrder årlig 
for landgilde og skatter 4 Rdl. 1 mark 12 sk. 

2) Holder husets bygninger i lige så god beboelig 
stand som han samme nu har modtaget og ved fra 
trædeise afleverer samme i den stand han nu ef-
ter vedhæftede synsforretning har modtaget samt 
i modsat fald da erstatter mangler efter anord-
ning 

3) Er godsejerens ordrer altid hørrig og lydig og 
forholder sig iøvrigt efter loven og de konge-
lige befalinger. 



I mangel af dette eller ikkun noget af sammes op-
fyldelse og efterlevelse skal bemeldte fæster ha-
ve huset og dette fæste forbrudt efter lovlig om^ 
gang. 

Til bekræftelse under min 
hånd og signet 

M. Rosenørn 

Katholm den 28. september 18o2. 



VIDERE,OM BØRNENE, 



SØREN ANDERSEN IVERSEN. 

Døbt i Ålsø kirke 1. januar 1752 som søn af gård-
fæster på Matr. nr 11 i Ålsrode Anders Sørensen 
Iversen og hustru Anne Jensdatter. 

1777. 
Den 14. februar blev ungkarl Søren Andersen og 
pigen Dorthe Sørensdatter ægteviede i Ålsø kirke. 

1786 
Fredagen den 24. marts blev i Ålsø kirke ægtevie-
de gårdfæster enkemanden Søren Andersen Iversen 
og pigen Anne Nielsdatter Kong af Ålsrode. 

18o7 
2. søndag efter Påske den 12. april kastet jord 
på gårdmand Søren Andersen / Ivers / af Ålsrode 
død den 9. april - 55 år gi. 

Søren Andersen Iversen var gårdfæster på Matr. nr 
9 i Ålsrode. 



MAREN ANBERSDATTER. 

Døbt i Ålsø kirke 28. april 1754 som datter af 
gårdfæster Anders Sørensen Iversen og hustru Ane 
Jensdatter i Ålsrode 



DORTHE ANDERSDATTER 

Døbt i Ålsø kirke 25. april 1756 som datter af 
gårdfæster Anders Sørensen Iversen og hustru Anne 
Jensdatter i Ålsrode. 

Dorthe var tilstede ved skifte i 177o 



ANNE ANDERSDATTER. 

Døbt i Ålsø kirke 4. december 1757 som datter af 
Anders Sørensen Iversen og hustru Maren Christens 
datter i Ålsrode. 



ANNE MARIE ANBRESDATTER 

Født i 176o. Kirkebogen mangler 

Folketælling i Ålsrode 
1787 

Niels Pedersen Kong husbonde 59 år begge i 1. 
ægteskab - gårdbeboer 

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

ægteskab. 

Anne Marie blev gift med Peder Nielsen. 



ANDERS ANDERSEN 

Født ca 1763 som søn af Anders Sørensen Iversen 
og hustru Ane Andersdatter 



PEDER HANSEN BØDKER. 
FÆSTER 17&§ - 1774 



PEDER HANSEN BØDKER. 

Født i Hobjerg som søn af husmand Hans Christian 
Bødker og hustru Anne Olesdatter. 

1723 
t ia 

Dom: 3 post Pasch den 18. april døbt i Ålsø 
kirke Hans Bødkers barn af Høbjerg 

PEDER 
som Jens Smeds kone bar. 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Jørgen Olufssøn, Niels ? 
Anders ? og Jens Jensen Ladekarl 
Bodil i Skouhuset 
Hyrde Rasses kone, 
Katrine Christensdatter og Maren Thors 
af Høbjerg 

1748 
Den 9. marts trolovet Peder Hansen og Maren Jacobs 
datter i Øster Balle 
1748 
Den 29. maj cop. Peder Hansen og Maren Jacobssat-
ter af Øster Balle 

Maren Jacobsdatter er død i kirkebogslakunen 1759 
- 1763 og Peder Hansen Bødker gift igen med Inger 
Rasmusdatter Møller. 
1784 



Peder Hansen Bødker 
og flytterierne 

I 1761 har de husmandsstedet nr. 2 i Ålsrode i fæs 
te 
Dette husmandsted afgiver de imidlertid og det kun 
ne være sket på følgende måde. 
Jeg tror huset er afgivet til Rasmus Christensen 
Bakke gift ca 1762 med Maren Ingvorsen. Måske er 
huset afgivet på det tidspunkt da de bliver gift. 
I stedet får Peder Hansen et jordløst hus i fæste 
og det er det hus som i 1768 afgives til Anders 
Sørensen Iversen da Peder Hansen får en gård i 
fæste. 
Rasmus Christensen Bakke dør 3o/12 1767 i Ålsrode 
og Maren Ingvorsen gifter sig med Rasmus Pedersen 
- skoleholder i Ålsrode - og flytter selvfølgelig 
ind i det husmandssted som Rasmus Bakke havde haft 
og som er nr. 2 og som der er en brandtaxation på 
i 18oo - skolestuen er ikke ret stor -
Da Peder Hansen må afgive sin gård får han et hus 
i fæste og det er det hus som Jens Rasmussen har 
i år 18oo. Jeg sender Brandtaxationen. Jeg har no 
teret mig at han får huset i fæste efter Inger 
Møllers død. 
Det hus som Anders Sørensen Iversen fik i fæste 
fra Peder Hansen får Mathias Sørensen i fæste 
efter hans enkes død og beholder det til han får 



gård i fæste i 1812. 
Kan det passe at jeg slet ikke har sendt dig noget 
om fæstebreve og skifte efter Mathias Sørensen på 
nr. 14 ? 
Jeg kan da fortælle at den samlede taxationssum for 
Katholm gods i Ålsrode som også omfatter huse er på 
12,49o Rdl. og det er således den sum de bliver 
samlede forsikret for. 



1784 

Den 7. april kast jord på Peder Hansen Bødker af 
Ålsrode, som døde af Sprinkler henimod 60 år gi. 



PEDER HANSEN BØDKERS 1. KONE 
MAREN JACOBSDATTER 



MAREN JACOBSDATTER. 

Da hun bliver gift bor hun i Øster Balle 

1748 
Den 9. marts trolovet Peder Hansen og Maren Jacobs 
datter i Øster Balle 
1748 
Den 29. maj cop. Peder Hansen og Maren Jacobsdat-
ter af Øster Balle. 

1759/63 
Død i Ålsrode i det tidsrum hvor kirkebogen mang-
ler. 



MAREN JACOBSDATTER. 

Hun er født i Ålsrode som datter af gårdfæster 
Jacob Nielsen og Maren Andersdatter 

172o 
t̂  1 ̂  

Dom: 3 advent den 15. december døbt Jacob 
Nielsens barn af Ålsrode med Nafn. 

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

Hans Andersens kone og Rasmus Nielsen 
af Høbjerg 
Item: Søren Iversen og Rasmus Brun af 
Ålsrode. 

Gift 1. gang med Niels Christensen med Niels 
Christensen i Øster Balle. 

Gift 2. gang med Peder Hansen Bødker. 
1748 
Den 9. marts trolovet Peder Hansen og Maren Jacobs-
datter af Øster Balle. 
1748 
Cop. 29. maj 
1759/1763 
Død i Ålsrode i dette tidsrum. 



SKIFTE EFTER NIELS CHRISTENSEN 
I ØSTER Balle 

Anno 1748 den 18. februar mødte på høje herskabs 
vegne til Katholm forvalter Jacob Hadsten og tvende 
tiltagne vurderingsmænd Chresten Slot og Niels 
Hjulmand i Ålsrode udi sal. Niels Christensens 
stervbo udi Øster Balle for at registrere samt vur 
dere samt til påfølgende skifte og deling mellem 
den sal. mands efterladte enke Maren Jacobsdatter 
og den sal. mands søskende og arvinger som var 
Mikkel og Niels Snedker i Allelev 
Rasmus Snedker i Albøge 
Jens Christensen Rovsing i Glatved og en søster: 
Bodil Christensen gift med Jørgen Hommio i Søby 
Anna Christensdatter gift med Rasmus Nielsen i 
Øster Balle 
samt enkens laugværge 
Niels Jacobsen i Ålsrode. 
Hvor da var tilstede af alle disse arvinger Mikkel 
Christensen i Allelev og Jens Rovsing i Glatved og 
befandtes da: 



BØRN AF PEDER HANSEN BØDKER 
OG 

MAREN JACOBSDATTER 



NIELS PEDERSEN BØDKER 

1748 
Dom: 4 advent den 22. december døbt Peder Bødkers 
barn af Øster Balle navnet 

HANS 
båren af Niels Lunds kone i Ålsrode. 
Faddere: Jens Lund, Martinus ? 

Kirsten Jensdatter 



JACOB PEBERSEN BØDKER 

175o 
Dom: 8 post trinitatis den 19.. juli døbt Peder 
Bødkers barn af Øster Balle navnet 

JACOB 
båren af Jacob Pedersens kone i Høbjerg 
Faddere: Hans Bødker, Niels Lund 

Jens Lund og Kirsten Jacobsdatter 



MAREN PEDERSDATTER 

1752 
Festo Visit Mariæ d. 2. juli døbt i Hoed kirke 
Peder Bødkers barn af Øster Balle navnet 

MAREN 
båren af Jacob Pedersens kone i Høbjerg 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Christian Bødker 
Poul Hansen, Jens Lund 
Søren Friis og Michel Hjorth. 



DØDFØDT BARN. 

1756 
Dom: 22. p. tri. den 14. november jordet Peder 
Bødkers dødfødte barn 

1757 
Dom: 2 post Epiph den 16. januar introduceret Pe-
ders kone af Ålsrode 



LISBETH PEDERSDATTER. 

1758 
Dom: lo. post trinitatis den 3o. juli døbt Peder 
Bødkers pigebarn af Ålsrode navnet 

LISBETH 
båren af Jacob Pedersens kone i Høbjerg 
Faddere: Niels Lund, Hans Jørgensen 

Peder Hansen 
Christian Bødkers kone 
Jens Vævers datter 

1776 
Dom: Quasimodo gen. den 14. april confirmeret i 
Hoed kirke LISBETH PEDERSDATTER - Peder Bødkers 
datter. 



PEDER BØDKERS 2. KONE 
INGER RASMUSDATTER MØLLER 



INGER RASMUSDATTER MØLLER 

Født i Ålsø som datter af Rasmus Møller 

1737 
Dom: 23 p. tri. den 24. november døbt i Ålsø kir-
ke Ras. Møllers barn af Ålsø ni. 

INGER 
båren af Christen Blochis kone 
Faddere: Jens Lund, Niels Smed 

Jens Vævers kone 
Niels Skræders kone 
Maren Jensdatter og Maren Sørensdatter. 

Gift mellem 1759 og 63 med husmand i Ålsrode Peder 
Bødker. 

Død i Ålsrode: 
1794 
Første søndag i fasten den 14. februar kastet 
jord på afgangne Peder Bødkers enke Inger Møllers 
som døde i Ålsrode den 11. februar - 58 år gi. 



BØRN AF PEDER HANSEN BØDKER 
OG 

INGER RASMUSDATTER MØLLERS 



BARN 

Født 1763 lige inden kirkebogen starter. Moderen 
introduceres i kirken ca 6 uger efter fødslen så 
barnet er født ca medio okt. 

1763 
1. advent den 27. november intr. Peder Bødkers 
kone af Ålsrode. 

1763 

4. advent den 18. dec. jordet i Ålsø kirke Peder 
Bødkers barn 



RASMUS PEDERSEN BØDKER 

1765 
Kyndelmissedag den 2. februar døbt i Ålsø kirke 
Peder Bødkers barn navnet 

RASMUS 
båren af Hans Bødkers kone af Høbjerg 
Faddere: Niels Lund, Niels Ladekarl 

Christen Pedersen og 
Ane Juchumsdatter 

1782 
Dom: Quasimodo geneti den 14 april confirmeret i 
Hoed kirke RASMUS PEDERSEN, Peder Bødkers søn i 
Ålsrode født i Ålsrode 17 1/4 år 



^MAREN.PEDERSDATTER; 

1767 
Dom: 16. p. tri. den 4. oktober døbt Peder Bød-
kers barn af Ålsrode navnlig 

MAREN 
båren ad Niels Vævers kone 
Faddere: Ditlev Christensen . 

Jacob Bødker og 
Maren Nielsdatter 

Maren er død inden 1796 uden at efterlade sig ar-
vinger. 



NIELS PEDERSEN BØDKER 

1769 
Dom: adventus den 3. dec. døbt Peder Bødkers 
barn af Ålsrode navnllig 

NIELS 
båren af Jacob Pedersens kone 
Faddere: Anders Jensen, Christen Bødker 

Jacob Pedersen og 
Peder Rasmussen Møller 

1785 
Dom: Quasimodo gen. den 3. april confirmeret i 
Hoed kirke NIELS PEDERSEN afgangne Peder Bødkers 
søn af Ålsrode født ibid - 15 år. 

Folketælling i Ålsrode 
18ol 

Et hus nr. 26 
Niels Pedersen Møller 31 år begge i 1. ægteskab 

husmand med jord 
Anne Marie Nielsdatter hans kone. 



RASMUS PEDERSEN BØDKER 

1772 
Dom: V post Fset Epiph den 9. februar blev Peder 
Bødker og Inger Rasmusdatter af Ålsrode deres søn 
døbt i Ålsø kirke og fik sit navn 

ANDERS 
Faddere: Christian Bødkers datter Anne Marie 

Anne Marie Andersdatter 
Jens Smed 
Hans Bødker 

1790 
Dom: Quasimodo gen. den 11. april i Ålsø kirke 
confirmeret ANDERS PEDERSEN afgangne Peder Bødkers 
søn af Ålsrode født ibid - 18 år gi. 



CHRISTIAN PEDERSEN BØDKER. 

1775 
Dom: 11 post Festum Epiphania den 15. januar blev 
Peder Bødker og Inger Rasmusdatter af Ålsrode der 
es drengebarn døbt i Ålsø kirke og fik sit navn i 
dåben 

CHRISTIAN 
Faddere vare: Karen Sørensdatter 

Hans Bødker 
Jens Bødker 
Christian Bødker 
Niels Jensen og Peder Møller 

1791 
Dom: Quasimodo gen. den 1. maj confirmeret i Hoed 
kirke CHRISTIAN PEDERSEN - afgangne Peder Bødkers 
søn - født ibid - 16 1/4 år gi. 



OM PEDER HANSEN BØDKER 
OG 

FAMILIES FLYTTERIER 

Da Peder Hansen og Maren Jacobsdatter i 1748 bliv-
er gift bor de begge i Øster Balle, hvor Peder 
Hansen fik et husmandssted med jord som det sees 
af Katholms jordebogs matrikel fra 1751 

Matr. Brugere td.SRp. Fdk. Alb. 
nr 
1 Søren Jensen o 5 o 1 
6 Peder Hansen o 4 o 1 

I 1756 flytter familien til Ålsrode og her får de 
også et husmandssetd med jord: 

1761 
1 Jens Smed 0 3 3 1 
2 Peder Hansen 0 2 0 2 
3 Niels Smed o 1 0 2 

Imidlertid må de have fået et husmandsted uden jord 
for det er det de afgiver til Anders Sørensen Iver 
sen i 1768 da de får den gård i fæste som Anders 
Sørensen havde haft. Der er ingen fæstebreve på hu 
set eller gården i Ålsrode 
I 1774 må de forlade gården i Ålsrode på grund af 
armod og overlade den til Peder Jensen Skriver. 



FÆSTEBREV 

Jeg Mathias Peter Otto Rosenørn til 
Katholm - hans kongelige Majestæts 
bestaltede kammerherre: 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst, ligesom jeg herved stæder 
og fæster til Peder Hansen Bødker et mig tilhøren-
de hus i Ålsrode, hvilket hus han skal nyde, bruge 
og i fæste beholde sin livstid, når han i rette 
tider svarer alle de årlige afgifter, nemlig hus-
penge 2 mark deraf til hver Michaelis og udi lig-
ningsskat kvartater 1 sk. 
Forretter een ugedag hoveri i podehaven eller and-
et arbejde og gør gående rejser lig med de øvrige 
husmænd der i byen, når samme forlanges. 
Holder huset i god og forsvarlig stand samt iøvrigt 
holder hans Majestæts allernådigste love og forord 
ninger og udviser sin husbond hørrighed og lydig-
hed - alt under dette sit fæstes fortabelse. 

Katholm den 2. december 1776 

M. Rosenørn 



Efter Peder Hansen Bødkers død i 1784 bliver hans 
kone boende ved stedet og findes blandt de jord-
løse husmænd i 1788 efter jerdebogéns matrikel. 

JORDLØSE HUSMÆND 

Hans Pedersen 
Chresten bruus 
Niels Clausen 
Ditlev Christensen 
Kristen Skomanger 
Søren Slot 
Peder Bødkers enke 
Peder Rusk. 
Anders Sørensen Iversen 
Jens Hansen 
Peder Tækker 
Niels Thomassen 
Peder Mogensen. 



I 1794 tillægge^ de jordløse husmænd jord og 
efter Inger Rasmusdatters død tilfæstes huset 
til Jens Rasmussen. 

FÆSTEBREV 
Mathias Peter Otto Rosehørn - ejer af 
Katholm gods - kgl. Majestæts kammer-
herre og ritmester 

Gjør vitterligt: 
At jeg haver til Jens Rasmussen bortfæstet et mig 
tilhørende hus nr. 15 med tilliggende haveplads i 
Ålsrode by på Katholm gods der forhen har været be 
boet af nu afdøde Peder Hansen Bødker, hvilket hus 
som består af 9 fag bemeldte Jens Rasmussen nu 
har overtaget og er overladt i fæste, brug og be-
boelse på sin livstid i den tilstand, som den her 
ved vedfæstede synsforretning udviser 

15/10 1796 
Mathias Rosenørn. 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS 
I ÅLSRODE ÅR I800 

Husfæster Jens Rasmussen 
a) Et stuehus vender i øster og vester søn 

den for gaden, 9 fag, 26 alen langt, 7 
alen dyb, 3% alen høje stolper, bygget 
af ege under og elle overtømmer,klinede 
vægge og stråtag og loft over 2 fag, 1 
skorsten, 1 jern kakkelovn og 1 kobber-
kedel i grue, der er udenfor taxation-
en. 
Indrettet til 
Stue, værelse^ køkken, kohus og lade 
Taxeres a^ faget for 12 Rdl og udføyes 
med llo Rdl. 

b) Et hus østen for vender i sønder og 
nord, 5 fag, 15 alen langt, 7 ^ alen 
dyb, 3% alen høje stolper og bygget af 
samme materialer som stuehuset 
Indrettet til: 
Lejevåning og tørvehus, 1 skorsten, 
loft over 2 fag. 
Taxeres a^ faget for 12 Rdl og udføres 
med 60 Rdl. 



SKIFTEFORRETNING EFTER AFDØDE 
PEDER BØDKERS ENKE - FÆSTEHUS 
KONE INGER MØLLERS I ÅLSRODE. 



SKIFTE. 

År 1796 den 11. marts som var 3o. dagen efter af-
døde enke og fæstehuskone Inger Møllers af Ålsrode 
blev af godsejeren og skifteforvalteren ved bemeld 
te Warberg fra Katholm foretaget og holdt skiftefor 
retning efter bemeldte afdøde Inger Møllers i Åls-
rode over alt hendes stervbo tilhørende til på-
følgende skifte og deling imellem den afdødes kre-
ditorer og hendes efterladte børn, som blev an-
meldt at være følgende: 

1) en søn NIELS M&LLER - 2 5 år gi. - fravæ-
rende og tjener på THESTRUPGÅRD ved Horsens 

2) en søn RASMUS MØLLER - 27 år gi. 
3) en søn ANDERS MØLLER - 21 år gi. 
4) en søn CHRISTIAN MØLLER - 2o år gi. 

alle 3 boende i Ålsrode og ved denne forretning 
tilstede på egne og fraværende broders vegne- så 

de 
var og tilstede 2 vitterligheds og vurderings-
mænd nemlig Rasmus Pedersen - skoleholder og hus-
mand, Hans Smed - begge af Ålsrode. 
Af de bemeldte tilstedeværende arvinger blev på-
vist til skiftearvning som følger: 

Rdl. Mrk Sk. 
I stuen 

1 gi. fyrbord o 1 o 
2 gi. stole o o 8 
2 gi. bæ^ke o o 2 



1 gi. sengested 0 1 o 
2 omfang 0 o 2 
1 gi. blåstribet dyne 0 1 8 
1 gi. dynevår 0 0 4 
1 gi. dyne 0 1 8 
3 gi. puder 0 1 o 

1 tømmerkiste 0 1 0 
2 stk. gi. skørter o 0 8 
2 stk. gi skørter og 2 blå trøjer 0 1 0 
1 grynbøtte 0 0 4 
1 kåbe 0 2 o 
1 blå trøje 0 0 8 
1 gi. sort kjole og 1 hvidt tørklæde 0 0 8 
1 sort kyse og 1 blå silkehue 0 0 8 

1 køkkenet 
1 gi. hylde 0 0 4 
1 bagetrug 0 0 4 
1 ildtang 0 0 4 
1 spand 0 0 4 
1 tælle og 1 hugstol 0 o 2 
1 stige og 2 stk. bøgetræ 0 0 2 
1 skovl o 0 2 
Noget gødning ved huset 0 1 8 
2 får med 1 lam 1 4 0 
Omtrent 2 traver langhalm 1 o 0 
i Marken er sået 3 skp. rug 3 0 0 



Videre var stervboet ikke ejende at beskrive og 
til indtægt at anføre uden det beskrevne og blev 
skiftet udsat til konditionerne over det beskrev-
ne er holdt og taxeret og taxationsforretning ov-
er husets brøstfæld ligeledes er afholdt. 

Datum Ålsrode ut supra 

Warberg 

Som overværende på egne og brødres vegne under-
skriver 

Rasmus Møller 

Vitterligheds og vurderingsmænd 

Rasmus Pedersen 
Hans Smed. 



CONTINUATION AF SKIFTET EFTER 
AFDØDE INGER MØLLERS. 

År 1796 den 16 april blev skifteforretningen efter 
afdøde husfæster Inger Møllers af Ålsrode foretag-
et på det sædvanlige tingsted på Katholm af godsej-
erens fuldmægtig Warberg for at lade godsejerens 
fordring i stervboet påkjende af stedets dommer nu 
i dag retten holdes til hvilken ende den afdødes 
arvinger og børn var indkaldte for i dag at møde 
som vedlagte indkaldelse udviser. 
Warberg fremlagde derfor den afdødes fæstebrev af 
2. december 1776 på huset som lyder således: 

Dernæst fremlagde Warberg til dommerens eftersyn og 
påskjøn den over huset holdte og afhjelmede syns-
forretning, hvorefter stervboet bliver godsejeren 
skyldig den summa 43 5 4 
Bemeldte synsforretning bliver skifteforretningen 
at følge og vedhæfte. 
I sådan følge og til fordringen at påkjende overle-
verer Warberg sin skifteprotokol til retten og sted 
ets dommer Torbiørnsen. 
Warberg på godsejerens vegne påstod fordringen på-
kjendt første prioritets udlægsret i alt stervboet 
tilhørende og derfor i samme forlods at gøre sig 
udlæg til betaling såvidt tilskikkes kan. 



Da stervboets hele indtægts summa er 13 4 o 
ifølge den holdte auktionsforretning udviser og som 
herved forevises. 
Stedets dommer modtog skifteprotokollen til kjendel 
se i dette stervbo der blév følgende: 

Thi eragtes 
at da godseejerens forvalter hr Warberg havde ved 
de fremlagte og afhjelmede synsforretning afholdt 
11. april sidst bevist at godsejeren i dette sterv 
bo fik tilgode foruden skiftets omkostninger 

43 5 4 
og da stervboet hele indtægt 
ikkun er 13 4 o 
har herskabet tilgode foruden 
skifteomkostninger 3o 1 4_ 

hvilken fordring herved tilkendes 1. prioritet udi 
ovenmeldte stervbos indtægt såvidt tilskikkes kun 
ne. 
Da arvingen Rasmus Møller på egne og medarvingers 
vegne ikke imod fordringen kunne have noget at er 
indre som tilstedeværende blev skifteprotokollen 
derpå tilbageleveret skifteretten. 

Torbiørnsen 
hvorefter skiftet blev udsat til endelig skiftning 

Warberg 



Som overværende på egne og brødres vegne under-
skriver 

Rasmus Møller 

Som overværende vitterlighedsvidner underskriver 

Rasmus Negidius 
på Katholm 

Rasmus Christensen 
af Ålsø 



CONTINUATION AF SKIFTE 
EFTER AFDØDE HUSKONE INGER MØLLERS 

AF ÅLSRODE. 

År 1796 den 1. juni blev dette skifte efter afdøde 
huskone Inger Møllers af Ålsrode foretaget til en-
delig skiftning udi Ålsrode skolehus af forvalter 

de 
Warberg på katholm i overværelse af 2 vitter-
lighedsmænd Rasmus Pedersent - skoleholder i Ålsro-
de og Jens Smed ibid. 
Så var og hertil indkaldt den afdødes tilstedevæ-
rende børn og^arvinger sdm vedlagte indkaldelse 
viser " ' 
Bemeldte indkaldélse lyder^således - folio 
1) Blev fremlagt den over alt stervboets tilhoren 

de efter sidste 11. april holdte auktionsfor-
retning hvis beløb ialt er den summa 13 4 o 
Bemeldte auktionsforretning bliver skifteforret 
ningen at følge og vedhæftet 
og da ingen flere eller videre indtægter er at 
anføre dette stervbo til indtægt så bliver sam-
mes udgifter dernæst at anføre som var følgende 

1) Fremlægges den over den afdødes fæstehus holdte 
og afhjelmede taxationsforretning, hvorefter 
stervboet bliver skyldig til godsejeren den sum 
ma 43 5 4 



Bemeldte forretning bliver dette skifteforretning 
at følge og vedhæfte 
2) Skiftets bekostning: 

Til rettens betjentere for auktions 
forretningens beskrivelse med stemp 
let papir 1 o o 
Skifteforretningens beskrivelse på 
4 ark med stemplet papir 2 4 8 
Til revisionskontoret af stervboets 
hele indtægts summa 13 4 o er _1 o 5_ 

Tilsammen udgift 47 4 1 

Videre og flere udgifter blev ikke anmeldt at hæf-
te på stervboet 

Nar nu foranførte stervboes indtægt og udgifts sum 
ma ballanceres med hinanden erfares at stervboet 
bliver fallit og intet kan blive at arve da ud-
giften langt overstiger indtægten med summa 

__34___o___l__ 
Ifølge den nu fremlagte taxationsforretning og dom 
merens derpå sidste 16. april afsagte kjendelse 
bliver godsejeren givet forlods udlæg for sin for-
dring i stervboets auktionspenge som er når skifte 
omkostningerne 3 Rdl. 4 mark 13 sk. fradrages som 
da er igen den summa 9 5 3 
hvilket er alt det som haves for den hele fordring 
til husets brødtfælds istandsættelse efter taxati-



onsforretningen udvisende. 
Ved denne skifteforretning var tilstede efter ind 

de 
kaldelse de 2 myndige sønner og arvingen Ras-
mus og Christian Møller som blev tilspurgt om dis 
se med øvrige arvinger ville istandsætte deres af 
døde moders fæstehuses bygningsmangler og brøst-
fæld hel eller halv efter den holdte taxationsfor 
retnings udvisende og samme derefter ifølge for-
ordningens forskrifter et lovligt syn i god be-
boelig stand at aflevere til godsejeren hvorefter 
de da skal være udbetalt de penge 9 Rdl. 5 mrk og 
3 sk. som her på skiftet er bleven i behold fra 
øvrige udgifter og efter dommerens kjendelse er 
tilkjendt og udlagt til godsejeren for bemeldte 
sin fordring. 
Arvingen Rasmus Møller svarede hertil at såvidt 
han blev forevist nogen ordre og befaling at ud-
bedre hans moders fæstehuses bygningsmangler da 
skulle han på de anføre og for ham oplæste spørgs 
mål gøre svar. 
Den anden arving Christeian Møller svarede at han 
ikke vidste hvad han skulle sige hertil. 
Endvidere anmeldte bemeldte arving at hans broder 
Anders Møller havde for hans moder bekostet den i 
jorden lagte rugsæd som ved stervboets auktion 
blev bortsolgt og derfor formente og påstod han at 
skulle have nogen betaling og vederlag af stervboet 



Endelig anmeldte Christian Møller at have betalt 
for hans moder 1 Rdl. 4 sk. som han igen påstod 
sig udbetalt. 
På skifterettens tilspørgende til bemeldte tilste 
deværende arvinger om disse havde noget videre at 
anbringe svarede de begge NEJ 
På grund af den alt her anførte lovlige påstående 
synsforretning og dommerens kjendelse derom og 
skifterettens derom idag påstående kunne skifte-
retten ikke indlade sig med at tilstå noget udbe-
talt til de her af arvingern Christian Møller an-
førte fordringer som noget der er både ubeviselig 
og denne skiftebehandling uvedkommende hvortil 
endnu kommer at godsejeren er tilkendt for sin for 
dring første og eneste prioritetsret som udlæg på 
skiftet. 
Thi blev nu dette skifte således sluttet og til-
endebragt under befalet eed af enhvers lovlige 
ret 

Datum Ålsrode den 1. juni 1796 
Warberg 

Som overværende ved dette skifte på egne og brød-
res vegne underskriver 

Rasmus Møller 
Christian Pedersen Møller 

Som overværende vitterlighedsvidner 
Rasmus Pedersen 

Hans Smed 



PEDER JENSEN SKRIVER. 
FÆSTER 1774 - 18o9 



PEDER JENSEN SKRIVER. 

Født i Ålsrode 

1768 
Den 29. februar trolovet Peder Skriver og Rasmus 
Bastes enke af Ålsrode 

1768 
Den 29. marts cop. Peder Skriver og Rasmus Bastes 
enke. 

18o9 
Første søndag i Fasten den 19. februar kastet jord 
på Peder Jensen Skriver af Ålsrode, som døde den 
12. februar - 76 år gi. 



PEDER JENSEN SKRIVERS HUSTRU 
METTE RASMUSDATTER 



METTE RASMUSDATTER 

Født i Høbjerg som datter af Rasmus Nielsen 

1765 
1. juli trolovet Rasmus Bast og Mette Rasmusdatter 

1765 
Den 26. oktober cop. Rasmus Bast og Mette Rasmus-
datter. 
1768 
Den 29. februar trolovet Peder Skriver og Rasmus 
Bastes enke af Ålsrode 
1768 
Den 29. marts cop. Peder Skriver og Rasmus Bastes 
enke 
1827 
METTE RASMUSDATTER død d. 26. marts. Begravet d. 3o 
marts enke efter afgangne gårdfæster Peder Jensen 
i ÅlgD 



i Ålsrode 81 år gi. Fattiglem i sognet. 



METTE RASMUSDATTERS I MAND 
HUSMAND RASMUS SØRENSEN BAST 



RASMUS SØRENSEN BAST 

1733 
Dom: Jubilate den 26. april døbt Søren Bastes barn 
af Ålsrode med navn 

RASMUS 
som min datter Anne Catrine bar 
Faddere: Rasmus Bast og Rasmus Molbo 

Chresten Bloch og Jens Christensen 
Hans Rasmussens kone 
Bodil Bastes og Ellen Nielsdatter af Åls-
rode 

1765 
Den 1. juli trolovet Rasmus Bast og Mette Rasmus-
datter 

1765 
den 26. oktober cop. Rasmus Bast og Mette Rasmus-
datter 

1768 
Dom: Septuagenes den 31. januar jordet Rasmus Bast 
af Ålsrode - 36 år gi. 



BØRN AF METTE RASMUSDATTER 
OG HUSMAND 

RASMUS BAST I ÅLSRODE 



RASMUS RASMUSSEN. 

1764 
3. søndag i advent den 16. dec. døbt Mette Rasmus-
datters slegfredsbarn navnet 

RASMUS 
( Faderens navn nævnes ikke, men det kan næsten 
ikke være andre end Rasmus Bast. Der nævnes heller 
ikke nogen faddere ved dåben J 

1782 
Dom: Quasimodo geniti den 7. april confirmeret i 
Hoed kirke Rasmus Rasmussen - Peder Skrivers sted 
søn i Ålsrode - født i Høbjerg - 17 % år gi. 



ANNE SOFIE RASMUSDATTER 

1766 
Dom: 9 post trinitatis den 27. juli døbt Rasmus 
Bastes barn af Ålsrode navnet 

ANNE SOFIE 
båren af Jens Murmands kone af Høbjerg 
Faddere: Jens Rasmussen, Niels Rasmussen 

Jens Ladekarl og 
Kirsten Andersdatter 

1783 
Dom: Quasimodo gen^ den 27. april confirmeret i Ål 
sø kirke Anne Sofie Rasmusdatter - Peder Skrivers 
steddatter i Ålsrode - født ibid - 16% år. 



SKIFTEFORRETNING EFTER AFGANGNE 
HUSMAND RASMUS BAST I ÅLSRODE. 



SKIFTE. 

Anno 1768 den 3. februar mødte på høje herskabet 
højvelvårne hr. kammerherre, ridder og stiftsbe-
falingsmand de Rosenørns vegne fuldmægtigen Jørgen 

de 
Schults fra Katholm med 2 mænd nemlig Michel 
Sørensen og Chresten Slot af Ålsrode udi stervboet 
efter afgangne husmand Rasmus Sørensen Bast udi 
boet i Ålsrode for at forrette et lovligt skifte 
mellem hans efterladte enke Mette Rasmusdatter og 
deres i ægteskab avlede 2 ^^ børn navnlig 

Rasmus Rasmussen 2 år 
Anne Sofie Rasmusdatter i andet år 

Hvor da var tilstede på enkens vegne som laugværge 
hendes fader Rasmus Nielsen i Høbjerg og på børne-
nes vegne som formynder Jens Nielsen - husmand 
ibid. og førend registrering og vurdering blev fore 
taget var vedkommende begærende at ikke noget ved 
skifte og deling måtte forrettes siden de var over 
beviste om at intet formedels gæld og boets slette 
tilstand kunne blive de umyndige børn tilgode og 
som de var så små og uopfødte at der daglig medgik 
bekostning på dette hvilket vurderingsmændene til-
lige vidste og kendte at boet ikke for nærværende 
når høje herskabets præstationer og husets brøst-
fældighed blev taxeret ikke nogen arv kunne vent-
es, men enken lovede at ville efter fattig evne op 



drage børnene med klæder og føde og i deres chris 
tendom således som hun i sin tid vil være ansvar-
lig 
dog tilbyder hun at ville gerne tillægge børnene 
følgende nemlig drengen al den sal. mands tøj: 
1 brun vadmels trøje, 1 hvid ditto med bukser og 
andet vurderet for 2 Rdl. 
1 fyrskab med egedør og låsetøj 
Pigen tillægges 1 rødmalet egeskrin, som var den 
sal. mands og vurderet for 1 Rdl. 
Videre kunne boet ikke formå at udrede da pengene 
for gangklæderne som er 2 Rdl. bliver enken børne-
ne i sin tid ansvarlig for eller svarer som ellers 
og ifald hun skulle ved døden afgå. 
Skabet og skrinet nyder de tvende børn når engang 
de bliver så store at de kan tage derimod 
Således sluttes denne forretning under forsikring 
at holde høje herskabet fri for dette skiftes hold 
else i alle måder hvad deraf dependerer. 

Datum stervboet ut supra 
J. Schults 

Laugværge: Rasmus Nielsen 
Som Formynder for børnene: Jens Nielsen 
Vurderingsmændene: Michel Sørensen 

Chresten slot. 



BØRN AF METTE RASMUSDATTER 
OG 

PEDER JENSEN SKRIVER 



JENS PEDERSEN SKRIVER 

1769 
1. søndag i fasten den 12. febr. døbt Peder Skriv-
ers barn navnet 

JENS 
båren af Karen Christensdatter 
Faddere: Jens Rasmussen, Niels Tækker 

Anders Hansen 
Sofie Sørensdatter og Anne Rasmusdatter 

1769 
2. søndag i fasten den 19. febr. jordet ovenanfør 
te Peder Skrivers barn 



i ELSE PEDERSDATTER. 

1770 
Dom: 6 Pas. den 27. maj døbt Peder Skrivers barn 
navnlig 

ELSE 
båren af Karen Christensdatter 
Faddere: Jens Ladekarl, Peder Frandsen 

Jens Rasmussen og Anne Rasmusdatter 

1786 
Dom: Quasimodo gen. den 23. april eonfirmeret i 
Hoed kirke Else Pedersdatter - Peder Skrivers dat 
ter i Ålsrode født ibid 16 år gi. 



JENS PEDERSEN SKRIVER 

1772 
Dom: Misericordia den 3. maj blev Peder Jensen 
Skriver og Mette Rasmusdatter af Ålsrode deres 
søn døbt i Ålsø kirke kaldet 

JENS 
Faddere: Karen Christensdatter 

Anna Rasmusdatter 
Rasmus Nielsen, Jens Rasmussen 
Niels Thomassen 

1772 
Dom: 3 post tril den'5. juli blev Peder Jensen 
Skriver og Mette Rasmusdatters sammenavlede drenge 
barn navnlig JENS PEDERSEN af Ålsrode jordet i 
Ålsø kirkegård gi. 14 uger. 



ANNA PEDERSDATTER 

1773 
Dom: Exaudi den 23. maj blev Peder Jensen Skriver 
og konen Mette Rasmusdatter af Ålsrode deres pige-
barn døbt i Ålsø kirke og kaldet 

ANNA 
Faddere: Anna Kirstine af Høbjerg 

Jens Rasmussen, Niels Tækker 
Rasmus Terkildsen 
Jens Skriver og Jens Ladekarl 

1789 
Dom: Quasimodo gen. den 19. april confirmeret i 
Ålsø kirke Anna Pedersdatter - Peder Skrivers dat 
ter af Ålsrode født ibid 15 % år gi. 



Peder Jensen Skriver og Mette Rasmusdatter havde 
til nu boet på et husmandssted i Ålsrode med til-
liggende haveplads og sikkert er det hus som Ras-
mus Bast havde og som Peder Skriver fik ved at 
gifte sig med enken. 
Her i 1774 afgives dette husmandssted til Peder 
Jensen Tækker og i stedet får Peder Skriver den 
gård i fæste son Peder Hansen bødker havde haft 



FÆSTEBREV PÅ HUSET TIL 
PEDER JENSEN TÆKKER 



FÆSTEBREV. 

Jeg Peder Rosenørn, herre til Katholm 
hans kgl. Majestæts bestaltede kammer 
herre og betroede geheimeråd, stifts 
befalingsmand over Århus Stift og amt 
mand over Havreballegårds og Stiern-
holms amter 

Kjender og gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst, ligesom jeg herved stæder 
og fæster til Peder Jensen Tækker, barnefødt på 
mit gods i Høbjerg et mig tilhørende hus i Ålsrode 
som Peder Jensen Skriver sidst beboede og forme-
dels gårdfæste fratrådt, hvilket hus med tilliggen 
de haveplads bemeldte Peder Jensen Tækker sin livs 
tid må nyde, bruge og i fæste beholde, når han der 
af årligt til hver Michaelis svarer huspenge 3 Rdl 
og holder huset stedse i god stand, samt retter 
sig efter hans kongelige Majestæts allernådigste 
love og forordninger og være sit herskab og dets 
fuldmægtig hørrig og lydig - alt under dette fæs-
tes fortabelse. 

Katholm den 28. oktober 1774 

Peder Rosenørn. 



Folketælling i Ålsrode 
1787 

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

Karen Poulsdatter hans kone 53 år 

3o/12 1813 

Huset bortfæstes til Anders Jensen Tækker - det 
hus i Ålsrode på Katholm gods, som sidst har væ-
ret beboet af Peder Jensen Tækker og i jordebogen 
er anført under nr. 9 

31/12 1834 
Huset bortfæstes til Jens Nielsen Bloch f. 18oo 
og i 1834 gift med Dorthe Mathiasdatter. 
De opholder sig hos hans svigerfader men får ikke 
gården i fæste efter ham. Han dør og bliver be-
gravet 16/3 1834 og hans kone Else Christoffers-
datter vælger at sidde med fæstet på gården nr. 
7 i jordebogen. De får i stedet et hus i fæste. 
Siden flytter de til Homå hvor de får en gård som 
de bebor i 1853. 



FÆSTEBREV PÅ GÅRDEN. 



FÆSTEBREV. 

Jeg Peder Rosenørn til Katholm, ridder 
hans kgl. Majestæts betroede geheime-
råd, kammerherre, stiftsbefalingsmand 
over Århus stift og amtmand over Havre 
ballegård og Stiernholm amter. 

Kjender og hermed vitterliggjør: 
At have stædt og fæst ligesom jeg herved stæder og 
fæster til Peder Jensen Skriver - barnefødt på mit 
gods i Ålsrode en mig tilhørende bondegård samme-
steds som Peder Hansen Bødker sidst beboede og for 
medels armod og fattigdom sig frasagt, hvilken 
gård, som ud i ny landmåling under nr. 11 er ansat 
for hartkorn ager og eng 6 td. 4 skp. 3 fdk. 
alb. bemeldte Peder Jensen Skriver skal nyde, bru-
ge og i fæste beholde hans livstid med alt dens 
rette tilhørende udi mark og by, når han deraf år 
ligen i rette tider svarer alle kongelige skatter 
som nu er eller herefter allernådigst vorder påbud 
ne samt landgilde efter jordebogen, som er 2 td. 
rug, 2 td. byg, 2 td. havre, 1 brændsvin, 1 lam, 
1 gås, 2 høns og 4o æg og 1 mark i spindpenge. 
Gårdens bygninger altid forbedre og vedligeholde, 
forrette trolig det sædvanlige hoveri. Jorden i 
marken forsvarlig dyrker og driver og intet deraf 
bortleje eller i nogen måde til upligt bruger. 



Den behøvende og reserverede besætning at tilsvare 
og ellers i alle måder at rette sig efter hans kgl 
Majestæts allernådigste love og forordninger, samt 
vise sit herskab og dens fuldmægtig tilbørlig ly-
dighed. 

Katholm den 31^ januar 1774 

P. Rosenørn 

Ligelydende originalt fæstebrev har jeg modtaget 
og reserverer mig herved samme i alle måder at 
efterleve 

Peder Jensen 

Til vitterlighed efter begæring underskriver: 

R. Pedersen 
Anders Jensen 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
PEDER JENSEN SKRIVER 



KAREN PEDERSDATTER. 

1775 
Dom: XII p. tri. den 3. september blev Peder Jens 
en og Mette Rasmusdatter af Ålsrode deres pige-
barn døbt i Ålsø kirke og fik i dåben det navn 

KAREN 
Faddere: Rasmus Pedersens kone i Høbjerg 

Karen Christens^atter 
Anders Præst, Hans Smed 
Jens Rasmussen Palk 

1791 
Dom: Quasimodo gen. den 1. maj eonfirmeret i Hoed 
kirke Karen Pedersdatter - Peder Skrivers datter 
af Ålsrode, født ibid - 15% år 



PEDER PEDERSEN SKRIVER. 

1777 
Dom^ XXVI post trinitatis den 23. nov^m&er havde 
gårdmand Peder Jensen Skriver af Ålsrode en søn 
til dåben i Ålsø kirke navnet 

PEDER 
båren af Mikkel Sørensens hustru af Ålsrode 
Faddere: Rasmus Terkildsen, Niels Tækker 

Søren Hansen og Dorthe Andersdatter i 
Høbjerg 
samt Mads Christensen af Ålsrode. 

1787 
Dom: 
Peder Skrivers søn PEDER af Ålsrode - lo år gi. 
Dom: IX ^ trinitatis den 5. august jast jord på 



JENS PEDERSEN SKRIVER 

178o 
Dom: Lætære den 5. marts havde gårdmand Peder Jens 
en Skriver af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke 
navnet 

JENS 
båren af Jens Udsens hustru i Ålsrode 
Faddere: Niels Konge og Mads Christense ibid 

Rasmus Clausen, Rasmus Terkildsen og 
Jens Ladekarl af Høbjerg 

1794 
1 søndag efter påske den 17. april confirmeret i 
Ålsø kirke Jens Pedersen - Peder Skrivers søn af 
Ålsrode født ibid. 14 år gi. 

Jens blev den nye fæster af gården. 



NIELS PEDERSEN SKRIVER. 

1782 
t ia 

Dom: XIII a trinitatis den 25. august havde 
gårdmand Peder Jensen Skriver af Ålsrode en søn 
til dåben i Ålsø kirke navnet 

NIELS 
båren af Jacob Smeds hustru af Ålsrode 
Faddere: Thomas Hjorth, Niels Ostenborg Væver 

Søren Skriver af Høbjerg samt 
Jens Suders hustru af Ålsrode. 

1794 
2o. søndag efter trinitatis den 2. november kastet 
jord på Peder Skrivers søn NIELS af Ålsrode - død 
den 26. oktober - 12 år gi. 



MAREN PEDERSDATTER. 

1785 
Dom: XXII a trinitatis den 14. august havde gård-
mand Peder Jensen Skriver af Ålsrode en datter til 
dåben i Ålsø kirke navnet 

MAREN 
båren af pigen Kirsten Jucum^datter i Ålsrode 
Faddere: Jens Suder af Ålsrode 

Søren Hansen, Niels Væver og 
Jens Ladekarl af Høbjerg^ 

I800 

1 søndag efter påske den 2o. april eenfirmeret i 
Ålsø kirke Maren Pedersdatter - Peder Skrivers dat 
ter af Ålsrode, født ibid 14^ år. 



Folketælling i Ålsrode 
1787 

12 familie 

Peder Jensen husbonde 54 år gift 1. gang bonde 
og gårdbeboer 

Mette Rasmusdatter madmoder 43 år gift 2. gang 
Anne Pedersdatter 14 år ugift 
Karen Pedersdatter 12 år do 
Peder Pedersen lo år do 
Jens Pedersen 7 år do 
Niels Pedersen 5 år do børn af sidste ægte 
Maren Pedersdatter 2 år skab. 
Søren Christensen tjeneste 48 år gift 1. gang 
Chresten Detlevsen folk 16 år ugift 



MARIE PEDEBSDATTER 

1789 
Dom Lætære den 22^ marts havde gårdmand Peder 
Jensen Skriver og hustru Mette Rasmusdatter af Åls 
rode en datter til dåben i Ålsø kirke navnet 

MARIE 
båren af pigen Anne Sofie Pedersdatter i Ålsrode 
Faddere: Anders Bend, Jens Suder og Søren Skriver 

af Ålsrode samt 
Thomas Hjorth af Høbjerg 

18o3 
1 søndag efter påske den 17. april confirmeret i 
Ålsø kirke Marie Pedersdatter - Peder Skrivers dat 
ter af Ålsrode født ibid 14 år gi. 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 0 I 

11 familie: 

Peder Jensen Skriver husbonde 68 år gift 1 gang 
bonde og gårdbeboer 

Mette Rasmusdatter hans hustru 57 år gift 2. 
gang 

Jens Pedersen deres børn 16 år ugift 
Maren Pedersdatter 12 år ugift. 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS 
I ÅLSRODE ÅR I800 



Nr. 11 

Gårdfæster Peder Jensen Skriver 
a) Et hus norden i gården vender i øster og 

vester, lo fag, 26 alen langt, alen 
dyb, 3% alen høje stolper, bygget af ege 
under og fyr overtømmer med stråtag og 
klinede vægge og indrettet til: 
Stue, værelser, køkken og bryggers med 
loft over 6 fag,2 skorstene og 1 kober-
kedel i grué^ dér er udenfor taxationen 
Taxeres a'faget for 2o Rdl og udføres 
med 2oo Rdl 

b) Et hus sønden i gården vender i øster 
og vester, 14 fag, 37 alen langt, 9 1/4 
alen dyb, 3 1/4 alen stolper og bygget 
af samme materialer som stuehuset og 
indrettet til 
Lo og lade 
Taxeres a" faget for 15 Rdl og udføres 
med 21o Rdl 

c) Et hus østen i gården vender i sønder 
og nord, 12 fag, 28 alen langt,7% alen 
dyb, 3% alen høje stolper og bygget af 
samme materialer som de forrige længer 
og indrettet til: 



Lejevåning med loft over 2 fag og skor-
sten samt fårehus og vognrum. 
Taxeres a^ faget for 15 Rdl og udføres 
med 18o Rdl 

d) Et hus vesten i gården vender i sønder 
og nord, 12 fag, 3o alen langt, 8 1/4 
alen dyb, 3 % alen høje stolper og byg 
get af samme materialer som de forrige 
længer og indrettet til: 
Heste og kostald og hakkelseshus 
Taxeres a "faget for 14 Rdl og udføres 
med llo Rdl. 



JENS PEDERSEN SKRIVER. 

FÆSTER I8I0 -1826 



FÆSTEBREV. 

Jens Jørgensen, ejer af 
Katholm gård og gods 

Gjør vitterligt: at have stædt og fæst,ligesom 
jeg herved stæder og fæster til Jens Pedersen 
en mig tilhørende gård i Ålsrode by, som sidst 
var beboet af hans fader afgangne Peder Skriv-
er, som står for hartkorn ager og eng 6 td. 3 
skp. 3 fdk. 1 14/17 album hvilken gård han sin 
livstid må nyde,bruge og beholde på følgende 
vilkår: 
at han deraf årlig til rette tider svarer alle 
kongelige skatter og afgifter som nu er eller 
i fremtiden påbuden vorder, item. landgilde ef-
ter jordebogen: Penge 1 rdl. 3 mark, rug 2 td. 
byg 2 td, havre 2 td. 2 skp. 1 gås, 4o æg, der 
alt leveres og svares inden hvert års 11. nov. 
Ligeså forretter han hoveri og rejser ligemed 
de andre hoverigørende bønder af Katholm gods 
efter derom indgået hoveriforening af 27. marts 
1792 alt efter tilsigelse. 
Gårdens bygninger og besætning med tilhørende 
inventarium må fæsteren til alle tider holde 
i forsvarlig stand og til sin tid ved fratræd-
else eller dødsfald være ansvarlig for samme 
tilliggende, det modtagne foder og sædekorn-
alt således som det efter vedhæftede synsfor-



retning er ham overleveret. 
Ligeledes må fæsteren afholde sig fra al bræn-
devinsbrænden og krohold, samt ingen at indta-
ge til huset uden godsejerens tilladelse, 
løvrigt haver fæsteren at rette sig efter hans 
majestæts allernådigste love og anordninger og 
er mig som husbonde og minudsendte hørrig og 
lydig alt under dette fæstes fortabelse og an-
den straf. 
Fæsteren er forskånet for indfæstning. Ifølge 
forordningen af 25. juli dette år attesteres 
at gårdenshar det samme hartkorn og tilliggen 
de som i sidste fæsters tid. 

Dato til bekræftelse under min 
hånd og segl. 

Katholm den 2. november I8I0. 
J.Jørgensen. 

Til vitterlighed: 
Anders Jensen R. Muller 

Læst og protokolleret på Katholms godskontor 
torsdagen den 8. november I8I0 efter at have 
forevist at afgiften efter forordningen af 8. 
februar dette år er betalt 

Thorbiørnsen 
Gebyr 2 mark 

beskrivelse 4 sk. 



Gebyr: 2 mark 
Papirer 4 sk. 

Anm. 
På grund af forordning af 5. januar 1813 og ov-
erenstemmende med den samme medhæftede tabel 
litr. A omskrives de i dette fæstebrev bestemte 
landgildepenge 1 rdl. 3 mark - hermed til rigs-
bankpenge: 4 Rb.mark 4/5 rigsbank sk. - skriver 
fire rigsbankmark og 4/5 rigsbankskilling sølv 
værdi. 

Katholm og Ålsrode 2. juli 1813 

På godsejerens vegne 
T. Thorbiørnsen 

Jens Pedersen Skriver 



SYNSFORRETNING. 



^^^rbiørn Torbiørnsen 
Birkedommer og skriver 
i Høegholm og Katholm 
birker 

Gjør vitterligt at år I8I0 torsdagen den 1. nov 
blev Katholms birketingsret betjent af mig som 
dommer og skriver i overværelse af 4 tinghørere 
Søren Skriver, Jens Skriver, Jens Smed og Niels 
Jørgensen. 
Hvorda for retten mødte sognefoged Jens Andersen 
og gårdmand Mikkel Krarup begge af Fuglsang und-
er Hessel gods som fremlagde en syns og taxati-
onsforretning afholdt den 29. oktober sidstled-
en over Peder Skrivers fratrådte gård i Ålsrode 
til overlevering til ny fæster Jens Pedersen 
Skriver, hvilken forretning synsmændene begære-
de at afhjelme på lovbefalet måde og da forret-
ningen var underskrevet at vedkommende blev den 
af retten modtaget og af synsmændene afhjelmet 
og godsejeren på begæring tilstod lovlig beskrev 
et. Synsmændene fremstod for retten og aflagde 
deres eed på lovbefalet måde at de havde holdt 
den fremlagte forretning efter samvittighed og 
bedste skønnende. Synsmændene erklærede at have 
fået deres betaling. 



Forretningen lyder således: 

År I8I0 den 29. oktober indfandt vi tvende under-
skrevne mænd sognefoged Jens Andersen og gårdmand 
Mikkel Krarup af Fuglsang - Hessel gods - ifølge 
rettens udmeldelse af 25. dennes foT at foretage 
en lovlig syns og taxationsforretning over en gård 
i Ålsrode by - Katholm gods ^ som sidst var bort-
fæstet til Peder Skriver og nu skal overleveres 
til ny fæster Jens Pedersen Skriver, som var til-
stede. På godsejerens vegne var tilstede forvalt-
eren ved Katholm gods N. Jørgensen. 
Vi foretog da først besigtigelse over gårdens byg 
ninger og befandt: 

1) VÅNINGSHUSET 

bestående af lo fag ege undertømmer og fyr over-
tømmer, stråtag og klinede vægge med loft over 6 
fag. 
Derpå mangler lo traver langhalm lo o o 
2) Den vestre rad indrettet til stald og fæhus 12 

fag bygget af samme materialer som forstående, 
og mangler lo traver langhalm lo o o 

3) Laden ønden i gården 14 fag bygget af samme ma 
terialer som forrige hus og mangler intet. 

4) Den østre rad 11 fag indrettet til husstue 



tørvehus, fårehus og bygget af samme materialer 
som forstående og mangler 
1 bjælke 2 o o 
5 traver langhalm 5 o o 

Summa brøstfæld 27 Rdl. 

5) Bæsterne vurderede vi til: 
1 brunstjernet hest 3 år 4o Rdl. - 1 brun hop 
pe 12 år 35 Rdl. - 1 brun do 3 år 35 Rdl. 
1 sort hoppe 13 år 3o Rdl. - 1 sort hoppe 15 
år 25 Rdl. 1 brun hest 15 år 15 Rdl. - 1 
sort føl lo Rdl. 

6) Gårdens redskaber 
1 trævogn med rejsehænger og tehør 2o Rdl.- 1 
do med hængefjæller 15 RdL. - 1 do 12 Rdl -
1 jernplov med behør lo Rdl. - 1 træbagplov 
med jern 4 Rdl. - 3 træharver 4 Rdl. 3 mark. 
1 slæde 2 Rdl. - 1 hjulbør 4 mark - seletøj 
til 6 bæster lo Rdl. - leider, for og bagreb 
til vogne 15 Rdl. - 3 jernforker 1 Rdl. 3 mark 
4 river 4 Rdl. - 2 hørleer 4 Rdl. - 1 møjgreb 
og 1 slådrag 3 Mrk. 8 sk. - 1 slibesten med be 
hør 2 Rdl. - 1 sædeløb 4 mrk. ^ 4 sække 8 
Rdl. - 1/2 parten i en skovsav med Søren Ander 
sen 4 Rdl.2 Mrk. 4 buesave 4 Mrk. - 1 skov-
økse 1 Rdl. 3 mrk. - 1 håndøkse 1 Rdl. 2 mrk. 
2 naver og 1 spigebor 1 Rdl. - 1 båndkniv 2 
mark - 1 hammer og 1 tang 4 Mrk. - 1 hugge-



stol og 1 tællestol 5 Mrk. - 1 hakkelseskiste 
med kniv 2 Rdl. 3 mrk. 2 sælde 4 mrk. 3 gre-
be og 2 skovle 1 Rdl. 8 sk. - 1 grevespade 3 
mrk. 1 stikspade og 1 skærespade 1 Rdl. 1 mrk 
1 ny dør 8 sk. - 1 tagstige 3 mrk. 1 hånd-
kværn 1 Rdl. 3 mrk. - 1 bagetrug 1 Rdl. 1 1/4 
td. kobberkedel i grue 15 Rdl. - 1 jerngryde 
1 Rdl. 4 mrk. - 2 bryggerkar 3 Rdl. 3 mrk. 1 
ballie 1 Rdl. - 2 stripper 1 Rdl. - 1 kværn 
med behør 4 mrk. - 1 sælde 2 mrk. - 1 øltøn-
de 1 Rdl. 1 øltragt 2 sk. - 1 ølkande 1 mrk 
8 sk. 

7) Endvidere forefandt vi det i sidste høst indav 
lede korn at være tilstrækkelig såvel til føde 
som sædekorn og til kornafgiften som svares af 
gården. 

Således har vi afholdt denne forretning og skønner 
at det her beskrevne som forefandtes i gården er 
tilstrækkelig til gårdens og hoveriets drift. 
Det vi til næste tingdag med vor eed vil bekræfte 

Datum ut supra 
På godsejerens vegne: 

N. Jørgensen 
Jens Andersen Mikkel Krarup 

Jens Pedersen 
m.f.p. 



Således udstedes déttetingvidhe under min hånd 
og segl. 

Pedersborg den 8. november I8I0 

T. Thorbiørnsen 



HOVERIFORENINGEN. 



Fortegnelse 
over det hoveriarbejde som gårdmand Jens Peder-
sen Skriver i Ålsrode ifølge hoveriforeningen 
af 27. marts 1792 er pligtig årligt at forret-
te til Katholm hovedgård: 

Punk-
ter 

Pløje, Spand 6ang 
og dage dage 

Harve 
dage 

1 Jordens pløjning a"6 
skp. land 

2 Sædekornets iæghing i 
jorden 

3 Harves med 2 harver 
4 Gødnings ufkørsel 

Høets høstning 
6 Kornets høstning 
7c ^Kornets tærskning ag 

rensning 
a) Tærskning 
b) Rensning 

8 Korn og fødevares trans 
port 
a) rejser med korn 
b) ditto med fødevarer 

9 Sædekorns hentning 
10 Hø og halms henførelse 

og udflytning 
11 At rengøre samt grave og 

ager og eng 
12 Rørblåtag og sivene at 

skære og hjemføre 
13 Skovning til gård og folk 
14 Stænger og gjedsel at hug-

ge og hjemføre 

15 

8% 
12 

6 

16 
2 

12 
24 
22 

72 
2o 

1 

2 

1 
14 



15 Hegnets istandsættelse o 1 9 
16 Vandstedernes rensning 2 2 
17 Tørvs hentning og hen-

lægning 6 6 
18 Is til iskælderen 1 1 
19 Hovedgårdens reparation lo 15 
20 Veje og broers reparation 1 1 
21 Klapjagt 2 
23 Til humleavlingen 1 
24 Flytning for gårdens ejer, 

sælger eller forpagter 4 
Tilsammen 24 87% 211 

Rigtigheden attesteres og for attesten er med 
fæstebrevet betalt 24 skilling 

T. Torbiørnsen. 



JENS PEDERSEN SKRIVER. 



JENS PEDERSEN SKRIVER 

Født i Ålsrode 178o som søn af gårdfæster Peder 
Jensen Skriver og hustru Mette Rasmusdatter. 
178o 
Dom: Lætære d. 5. marts havde gårdmand Peder Jens-
en Skriver en søn til dåben i Ålsø kirke navnet 
JENS båren af Jens Udsens hustru i Ålsrode. 
Faddere: Niels Kong og Mads Christensen ibid 

Rasmus Clausen, Rasmus Terkildsen og 
Jens Ladekarl af Høbjerg. 

1794 
17. april confirmeret i Ålsø kirke JENS PEDERSEN 
Peder Skrivers søn af Ålsrode. Født ibid - 14 år. 

18o8 udsteder sognepræsten i Ålsø rn attest på 
Jens Pedersen Skrivers fødsel. Har de mistet en 
dåbsattest ? 
- - Anno 178o - skriver sytten hundrede og firs 
midfaste onsdag havde gårdmand Peder Jensen Skriv 
er en søn til dåben i Ålsø kirke, som blev kald-
et JENS hvilket i overenstemmelse med Ålsø kir-
kes ministerialbog herved bevidnes under min 
hånd og segl 

Ålsø Præstegård d. 5/lo 18o8 



Gift med Mette Marie Nielsdatter 
18o5 
Den 6. juli til ægteskab indskreven ungkarl Jens 
Pedersen Skriver og pigen Mette Marie Nielsdatter 
Nymands af Ålsrode. 
Forlovere: Chresten Kong af Ålsrode 

Anders Brøgger af Ålsø 
18o5 
D. 17. august i Ålsø kirke ægteviede ungkarl Jens 
Pedersen Skriver og pigen Mette Marie Nielsdatter 
af Ålsrode 
Død i Ålsrode 
1813 
Tyvende søndag efter trinitatis den 31. oktober 
kastet jord på gårdmand Jens Pedersen Skrivers 
afgangne hustru Mette Marie Nielsdatter af Åls-
rode, som døde i barnsnød uforløst den. 26. ok-
tober næstforan - 35 år. 



METTE MARIE NIELSDATTER 

Født 

Gift i Ålsø kirke 17. august 18o5 med ungkarl 
Jens Pedersen Skriver 

Død i Ålsrode 1813 den 26. oktober i barnsnød 
uforløst - 35 år gi. 



SKIFTE EFTER METTE MARIE NIELSDATTER 
I 

ÅLSRODE 



SKIFTE. 

År 1813 den 27. oktober mødte på skifteforvalter 
hr. proprietær Jørgensens vegne hans forvalter 
N. Jørgensen fra Katholm for at begynde skiftet 
efter den i aftes afdøde gårdfæster Jens Pedersen 
Skrivers kone Mette Marie Nielsdatter. 
Som vitterligheds og vurderingsmænd var tiltagne 
sognefoged Martinus Jensen af Høbjerg og gårdmand 
Peder Jochumsen af Ålsrode. 
Enkemanden Jens Pedersen var nærværende ved for-
retningen og opgav hans med den afdøde i ægteskab 
sammenavlede børn at være: 

1 søn Niels 8 år 
1 sø Peder 6 år 
1 søn Jens 4 år 

der alle var hjemme. 
Da den afdøde ikke har nogen nære slægtninge som 
kan overtage formynderiet så blev gårdmand Hans 
Slot her af byen beskikket som forfynder som ved 
denne forretning var tilstede og dertil fandtes 
villig. 
Derpå blev boets ejendele registreret og vurde-
ret 

Rbd. Mrk. Sk. 
I dagligstuen 

1 fyrbord på fod 1 4 o 



2 bænke 0 1 0 
1 brunmalet fyrkiste 0 4 0 

Derudi er mandens gangklæder 
1 egeskrin med lås og nøgle 0 4 0 
3 træstole 0 4 0 
1 hylde 0 0 4 

1 et opslaget sengested 
1 blåstribet olmerdugs overdyne 8 0 0 
1 grå vadmels underdyne 2 0 0 

stoppet med hø 
1 hvid vadmels vår 1 0 0 
1 kort blåtavlet hovedpude 1 0 0 
1 kort vadmels do 0 1 0 
1 par blårgarns lagner 3 0 0 

1 et andet opslagen senge-
sted 

1 hvid vadmels overdyne stoppet 
med hø 0 2 0 

1 underdyne do do 0 1 0 
1 rødstribet kort vadmels hoved-

pude med hø 0 0 8 
1 stribet bolsters hovedpude lang 0 0 8 
Forhæng til disse 2 senge 1 0 0 

1 den yderste stue 
1 fyrbord på fod 2 0 0 
2 bænke o 1 0 
2 små hylder 0 0 8 
1 hængeskab 1 o 0 



1 spinderok 1 0 0 
1 gi. stol 0 0 4 
1 strippe med jernbånd 0 1 8 
1 manglefiel med stok 0 0 8 

og 1 rivejern 
2 store kar 0 0 12 

1 bryggerset 
1 standtønde 0 1 o 
1 do 0 1 0 
1 kjæppestol 0 0 4 
1 lidet egekar med 2 jernhanke 0 3 0 
2 gi. bænke 0 0 4 

På loftet 
1 brun kiste af eg med lås og nøgle 3 0 0 

1 Køkkenet 
2 gryntønder 0 1 0 
1 strippe 0 1 0 
1 halmløb 0 0 8 
1 madkurv 0 0 4 
1 ildklemme 0 2 0 

Den afdødes gangklæder 

1 rød og blå drejels kjole 2 0 0 
1 grå og grønstribet skggpte 1 2 0 
8 do rødstribede 1 o o 
8 do blåstribede 1 2 o 
1 kattuns kåbe 0 4 0 
1 blå stoffes trøje 1 0 0 



1 rød og sortstribet do 1 1 0 
1 sort kjole 2 0 0 
1 rødstribet livstykke 0 5 0 
1 rødtavlet forklæde 0 3 0 
1 do 0 4 0 
1 kattuns skørt 1 0 0 
1 rødt silkeklæde 2 0 0 
1 sort hue 1 1 0 
1 hvidt kattuns klæde 0 3 0 
1 hvidt forklæde 0 4 o 
1 blåt do 1 0 0 
1 forklæde 0 3 0 
1 gi. kattuns hue 0 0 4 
1 sort kyse 0 0 8 
2 haghatte og 2 halsklæder 0 0 8 
2 par blå strømper 0 2 0 
1 par træsko 0 0 8 
1 par sko 1 0 0 
2 halmkurve 0 o 4 
2 gi. sække 0 1 0 

1 gården 

1 blakket 3 års ko 5o o o 
1 sort 2 års 33 0 0 
3 får 12 0 0 
1 vædder 2 0 0 
2 lam 6 0 0 



Summa -155___5 _8_ 

Mere fandtes ikke boet til indtægt at beregne lige 
som de pågældende ej heller vidste mere at angive, 
hvorfor de erklærede sig fornøjet med den anførte 
vurdering. 
Det som mere fandtes i gården er den til gården hø 
rende besætning og inventarium, som er fæsteren ov 
erleveret og består af: 
1 sort hoppe gammel, 1 sort hest 3 år, 1 trævogn 
med behør, noget af 2 trævogne, 1 træolov med be-
hør, reb til 2 vogne, 3 jernforke, 3 river, 2 hør-
leer, 1 sav og 1 slådrag, 1 slibesten, 1 sædeløb, 
4 sække, ^ parten i en skovsav med Søren Skræder, 
1 buesav, 1 stiksav, 1 håndøkse, 1 naver, 1 spige-
bor, 1 båndkniv, 1 hammer og tang, 1 tællestol, 1 
hakkelseskiste med kniv, 2 solde, 3 grebe, 1 skovl 
1 grave og 1 stikspade, 1 loftstige og 1 tagstige 
1 bagetrug, 1 fierding Td. kobberkedel, 1 jerngry-
de, 2 bryggerkar, 1 ballie, 1 kærne, 1 sold, 1 øl-
tønde, 1 øltragt, og 1 ølkande. 
Enkemanden angav følgende gæld og besvær at hæfte 
på boet 
1) Skylder han til husbonden en- del, som han for 

tiden ikke kan nøjere opgive. 
2) Til Peder Jochumsen og Søren Skræder 

i Ålsrode 6 4 o 
3) Hvad den afdødes begravelse kan 

koste 



4) Videre gæld havde han ikke 

Denne forretning blev derpå sluttet og skiftet 
udsat til bestemmende tid 

På skifteforvalterens vegne 
Jørgensen 

Jens Pedersen 
m.f. p. 
Peder Jochumsen 

m.f.p. 

Som vitterligheds og vurderingsmænd 

Martinus Jensen 

Hans Slot 



SKIFTEFORTSÆTTELSE 



SKIFTE. 

År 1813 den 13. december blev skiftet efter af-
gangne gårdmandskone Mette Marie Nielsdatter 
foretaget på Grenå bys rådhus af skifteforvalter 
ens fuldmægtig forvalter N. Jørgensen fra Katholm 
for at eragte husbondens fordring i stervboet på 
kjendt af herredsfogeden. 
Enkemanden Jens Pedersen Skriver og formynderen 
Hans Slot begge af Ålsrode var nærværende. 
Som testificanter var nærværende tiltagne Hansen 
og Jens Kildahl. 
Derpå fremlagde N. Jørgensen: 
1) En dom afsagt den 12. juli dette år ved Nørre 

Herreds ret over resterende landgilde for 1812 
hvorefter husbonden har tilgode med sagens om 
kostninger 4 5_ 

2) En ditto dom for restance tiende 
korn for 1812 beløbende med sag-
ens omkostninger til 3 5 4 

Tilsammen 3 9__ 

3) Indeværende års landgildekorn 
2 td. rug, 1 td. byg, 2 td. 2 
skp. havre 

Disse fordringer bad Jørgensen stedets dommer på 
kjendt husbonden fortrinsret til sammes udredel-
se af boet. 



Til den ende overleverede Jørgensen skifteproto-
kollen til dommeren 
Den constituerede dommer Harbo tiltræder således 
dette skifte og derefter foreholdt boets tilstede 
værende ovenmeldte af husbonden her i boet an-
meldte fordring imod hvilken de ikke fandt noget 
videre at erindre og på grund deraf blev eragtet 

THI 
ovenmeldte 45 Rbd. 3 mrk. 9 sk^ tilligemed den 
anførte resterende landgildekorn tilkendes hus-
bonden fortrinsret at udlægge i dette bo 

Stenberg 

Skifteholderen overtog derpå igen protokollen. 
Skiftet blev udsat til en nærmere bestemmende tid 
og denne forretning sluttet med vedkommendes und 
erskrift. 

Jørgensen 

Jens Pedersen 
m.f.p. 

Hans Slot. 

Hansen 
Jens Kildahl. 



SKIFTEAFSLUTNING 



SKIFTEAFSLUTNING 

År 1813 den 3o. december blev skiftet efter af-
døde gårdmandkone i Ålsrode Mette Marie Nielsdat-
ter foretaget på Katholm skriverstue af forvalt-
ens fuldmægtig forvalter Jørgensen for om muligt 
at slutte samme. 
Enkemanden Jens Pedersen Skriver såvelsom formynd 
eren gårdmand Hans Slot i Ålsrode var nærværende. 
Som vitterlighedsvidner er tiltagen informator 
Møller på Katholm og sognefoged Martinus Jensen 
af Høbjerg. 
Derpå blev boet opgjort således: 

1) INDTÆGT 
Den ved registreringsforretningen af 27. oktober 
dette år satte vurdering på boets ejendele erklæ-
rede de vedkommende sig fornøjet med og da ingen 
af dem vidste mere at beregne boet til indtægt så 
blev denne i overenstemmelse dermed: 

—I55___5___o_ 

2) UDGIFT 
1) Den afdødes begravelse angav enke 

manden at have kostet 16 4 o 
2) For husbondens fordring i penge 

efter herredsfogedens kjendelse 
af 13. dennes 45 3 9 



3) Endvidere korn: 2 td. rug, 2 td. 
byg og 2 td. 2 skp. havre 112 o 8 
Kornet kan " in natura " ikke ud-
redes af gårdens avl da samme har 
været ganske ubetydelig, hvilket 
formynderen også tilstår derfor 
er samme også taxeret i penge ef 
ter nærværende tiders godkendte 
priser. 

4) Den ved bemeldte registrerings-
forretning anmeldte gæld 6 4 o_ 

Summa gæld o _ 1 
Efter hvilket boet fallerer og følgelig bliver der 
ingen arv til børnene. 

Derefter beregnes skiftets omkost 
ninger således. 

1) Skiftesalarium 1 5 11 1/4 
afgivet til kongens kasse o 4 11 

do til justitsfonden o 1 2 1/4 
2) Skiftebrevets beskrivelse 3 

ark o 3 8 1/4 
afgivet til kongens kasse o 1 6 1/2 

3) Vitterlighedsvidner for 3 møder 1 1 o 
afgivet til kongens kasse o 2 13 
afgivet til justitsfonden o o 11 1/4 



4) 3 stk. stemplet papir. o 5 1 
5) 1/3 % til revissionskontoret o 3 2 

Tilsammen 6 5 9 
Som fradrages indtægten 
Igen bliver 5 7_ 

Hvorudi afgår begravelsesomkost 
ninger med 16 4 o 
hvorefter der altså bliver til-
bage 132 1 7 
til afdrag på husbondens foranførte fordring som 
indtil videre betages enkemanden 
Ingen fandt på tilspørgende videre at anmelde ved 
skiftet derfor bliver samme på begæring af ved-
kommende sluttet og med den forsikring såvel af 
enkemanden som formynderen at holde skifteforvalt 
eren ansvars og kravsløs af alt hvad som nu eller 
i tiden på navnlig måde følger af dette skifte, 
underskrives det passerede af alle vedkommende. 

På skifteforvalterens vegne 

Jørgensen 

Jens Pedersen Skriver 
m.f.p. 

Hans Slot 
Til vitterlighed: 

Martinus jensen Rasmus Møller 



BØRN AF JENS PEDERSEN SKRIVER 
OG 

METTE MARIE NIELSDATTER 



NIELS JENSEN SKRIVER. 

18o5 
19. søndag efter trinitatis den 2o, oktober blev 
i Ålsø kirke døbt indsidder Jens Pedersen Skriv-
ers og hustru Mette Marie Nielsdatters søn, som 
var født den 12 oktober samme blev kaldet 

NIELS 
båren til dåben af pigen Sofie Jensdatter Skriv-
er af Ålsrode 
Faddere: Peder Skriver, Jens Smed, Søren Præst 

og Maren Pedersdatter ibidm 
Forældrene opholder sig i Ålsrode. 

182o 
Konfirmeret i Ålsø kirke - 14 år og 5 a"6 mdr. 
Temmelig god kundskab og god opførsel. Vac. 6. 
dec. 18o6 af Jomfru Schmidt. 



NIELS JENSEN SKRIVER. 

18o7 
26. søndag efter trinitatis den 22. november blev 
gårdmand Jens Pedersen Skriver og hustru Mette 
Marie Nielsdatter af Ålsrode deres søn, som var 
født den 8. november og d. 11 næstefter ved hjem 
medåben kaldet 

PEDER 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
båren af Jens Jensen Smeds hustru af Ålsrode. 
Faddere: Jens Rasmussen, Søren Præst, Søren Skriv 

er og Marie Pedersdatter ibidm. 

1822 
Konfirmeret i Hoed kirke. 14% aå født 14. nov.l8o7 
Temmelig god religionskundskab og ulastelig for-
hold. Vacc. d. 3. oktober Iglo af Neve 



NIELS JENSEN SKRIVER. 

18o9 
11. søndag efter trinitatis den 13. august havde 
gårdmand Jens Pedersen Skriver og hustru Mette 
Marie Nielsdatter af Ålsrode en søn til dåben i 
Ålsø kirke som var født den 8. næstforan. Samme 
blev kaldet 

JENS 
båren af pigen Maren Pedersdatter skriver, tje-
nende i " Ramskov " 
Faddere: Niels Jensen Sorde?, Søren Skræder og 

Søren Skriver af Ålsrode samt 
Birthe Marie Jensdatter af Tolstrup 

1824 
Konfirmeret i Ålsø kirke- 14% år født 8. august 
18o9 
God Religionskundskab og sædeligt forhold. Vacc. 
d. 27. marts 1816 af Neve 



JENS PEDERSEN SKRIVERS 2. KONE 
Gjertrud JØRGENSDATTER POEL 



GJERTRUD JØRGENSDATTER POEL 

1814 Homå kirke 
Trolovet den 17. januar 1814 og viet den 11. april 
1814 Jens Pedersen Skriver - 38 år gi. - gårdmand 
i Ålsrode by, Ålsø sogn og Gjertrud Jørgensdatter 
Poel, tiende i Homå - 24 år gi. 
Forlovere: Michel Olesen, signalbestyrer og hus-

mand i Ålsrode 
Jørgen Jensen Poel - indsidder i Homå 

Begge har haft de naturlige børnekopper. 

Død i Ålsrode: 
1829 
Død den 1. december og begravet den 6. dec. 1829 
Indsidder Jens Pedersens kone af Ålsrode - 43 år 



BØRN AF JENS PEDERSEN SKRIVER 
OG 

GERTRUD JØRGENSDATTER 



METTE MARIE JENSDATTER SKRIVER 

1814 
Født den 8. dec., hjemmedøbt d. 9. do og fremstil 
let i Ålsø kirke Fastelavns søndag d. 5. febr. 
1815 
Faderen: Jens Pedersen Skriver - gårdmand i Åls-

rode 
Moderen: Gertrud Jørgensdatter 
Faddere: Gårdmand Peder Juchumsen af Ålsrode 

Indsidder Søren Poel af Ålsø 
Husmand Michel Olesen af Ålsrode 
Tjenestekarl Peder Poel fra Lykkesholm 
samt Chresten Konges kone af Ålsrode 
som bar barnet 

1828. 
Konfirmeret i Ålsø kirke - 14 1/3 år. født 8. dec 
1814. God kundskab og ulastelig opførsel. Vac. d 
27. marts 1816 af Neve. 



ELSE KIRSTINE JENSDATTER SKRIVER 

1817 
Født d. 1. febr., hjemmedøbt d. 3. do og fremstil-
let i Ålsø kirke Midfaste Søndag d. 16. marts. 
Faderen: Gårdmand Jens Pedersen Skriver i Ålsrode 
Moderen: Gertrud Jørgensdatter 
Faddere: Husmand Chresten Konge, Jens Rasmussen 

Skriver, husmand Mikkel Olesen, 
Tjenestekarl Jens Jørgensen -
alle af Ålsrode samt 
pigen Marie Kirstine Nielsdatter af Homå 
som bar barnet. 

1831 
Konfirmeret i Ålsø kirke - 14 år født 1. febr. 
1817. Meget god religionskundskab og sædelig op-
førsel. Vacc. d. 22 juni 1818 af Neve. 



ANNE SOFIE JENSDATTER SKRIVER. 

1819 
Født den 7. oktober, hjemmedøbt d. 8. do og frem-
stillet i Ålsø kirke d. 24. søndag efter trinita-
tis den 21 november. 
Faderen: Gårdmand Jens Pedersen Skriver i Ålsrode 
Moderen: Gertrud Jørgensdatter 
Faddere: Gårdmand Peder Jochumsen, 

Husmand Chresten Kong 
Tjenestekarl Søren Jensen og Peder Fomp 
alle af Ålsrode samt 
Pigen Dorthe Christensdatter af Høbjerg 
som bar barnet 

1824 
Anne Sofie Jensdatter død den 13. marts. Begravet 
den 17. marts - datter af gårdmand Jens Pedersen 
Skriver og Gertrud Jørgensdatter i Ålsrode - 4% år 



JENS PEDERSEN SKRIVERS 3. KONE 
MARIANNE THOMASDATTER 



MARIANNE THOMASDATTER 

Født i Ålsrode som datter af Thomas Sørensen 
Hjorth og hustru Mette Nielsdatter 

1829 
Trolovet den 12. december 1829. Viet den 7. marts 
1830 enkemand Jens Pedersen Skriver af Ålsrode 51 
år gi. og pigen Marianne Thomasdatter af Ålsrode 
21. år gi. 
Forlovere: Gårdfæster Thomas Hjorth 

Husmand Mikkel Olesen af Ålsrode 
Brudgommen har haft de naturlige kopper. Bruden 
vacc. d. 17. dec. 181o af distrikslæge Neve. 
1843 
Død 5. maj og begravet 8. maj - indsidder Jens Pe 
dersen Skrivers hustru i Ålsrode - 36 år 



1826 

Omkring denne tid må Jens Pedersen Skriver afstå 
sin gård som han bliver udsat fra på grund af 
fattigdom. 
Han bliver husmand i Ålsrode, men i 1834 ser man 
ham som indsidder hos enken efter husmand Chrest-
en Ditlevsen 



BØRN AF JENS PEDERSEN SKRIVER 
OG 

MARIANNE TROMASDATTER 



THOMAS JENSEN SKRIVER 

1831 
Født d. 8. dec. 183o og døbt i Ålsø kirke d. 6. 
februar 1831 
Forældre: Husmand Jens Pedersen Skriver og Marian 
ne Thomasdatter af Ålsrode 
Faddere: Gårdfæsterne Niels Rusk og Chresten Jens 

en. 
Niels Thomassen - alle af Ålsrode og 
pigen Mette Thomasdatter, som bar barnet 

Denne barnefødsel blev først anmeldt da dets dåb 
blev begæret. Vacc. d. 21. juni 1831 af Neve. 



RASMUS JENSEN SKRIVER. 

1832 
Født d. 14. oktober. Døbt i Ålsø kirke 23. søndag 
efter trinitatis den 25. nov. 1832 
Forældre: Husmand Jens Pedersen Skriver og Marian 
ne Thomasdatter af Ålsrode. 
Faddere: Husmand Niels Thomassen af Ålsrode 

Niels Jensen af Homå 
Søren Thomassen af Ålsrode samt 
sidstnævntes hustru som bar barnet. 

19o8 
Rasmus Jensen Skriver død 13/8 19o8 i Hessel og 
begravet 18/8 19o8 - husmand af Hessel, søn af 
husmand Jens Pedersen Skriver og hustru Mariane 
Thomasdatter i Ålsrode - enkemand efter Botille 
Larsen i Høbjerg 



Folketælling 1 Ålsrode 
1834 

Nr. 14 - et hus 

Anne Dorthe Jensdatter 57 år ernærer sig ved 
at spinde - enke 

Anne Catrine Christensdatter 15 år ugift 
Christen Christensen 13 år do 
Ditlefsine Christensdatter lo år do 

hendes børn, som understøttes af 
fattigvæsenet 

Jens Pedersen 57 år gift inderste tjener 
Marianne Thomasdatter 26 år gift hans kone 
Thomas Jensen 4 år ugift deres børn 
Rasmus Jensen 2 år 



NIELS JENSEN SKRIVER 

1835 
Født d. 3. april, Døbt Alm. Bededag d. 15. maj i 
Ålsø kirke 
Forældrene: Indsidder Jens Pedersen Skriver og Ma 
rianne Thomasdatter af Ålsrode. 
Faddere: Indsidderne Niels og Søren Thomassen og 

Thomas Hjorth - alle af Ålsrode samt 
indsidder Mads Pedersens hustru ibid, som 
bar barnet 

1835 
Død den 16. dec. - begravet d. 2o. dec. - søn af 
indsidder Jens Pedersen i Ålsrode 3/4 år gi. 



METTE JENSDATTER SKRIVER. 

1837 
Født d. 6. juni og døbt d. 1. oktober 
Forældre: indsidder Jens Pedersen Skriver og Mari 

anne Thomasdatter i Ålsrode. 
Faddere: Indsidderne Niels Thomassen og Søren Blok 

og Søren Mathiassen - alle af Ålsrode 
samt pigen Else Kirstine Jensdatter af 
Høbjerg som bar barnet. 

1839 
Død d. 3o. april og begravet d. 5. maj i Ålsø kir 
ke - datter af indsidder Jens Pedersen Skriver i 
Ålsrode 2 år gi. 



Folketælling i Ålsrode 
184o 

Nr. 21. et hus: 

Anne Dorthe Jensdatter 67 år enke husfæster 
Chresten Christensen 18 år ugift almisselem 
Jens Pedersen 63 år gift indsidder -

daglejer 
Marianne Thomasdatter 32 år gift hans kone 
Thomas Jensen lo år ugift 
Rasmus Jensen 8 år do deres børn 



ANNE MARIE JENSDATTER SKRIVER. 

184 
Født d. 17. december. Bøbt d. 28. februar 1841 i 
Ålsø kirke 
Forældre: Indsidder Jens Pedersen Skriver og Mari 

anne Thomasdatter i Ålsrode. 
Faddere: Gårdfæster,Thomas Hjorth 

Indsidder Mads Pedersen 
Husmand Jørgen Munk - alle af Ålsrode 
samt sidstnævntes hustru, som bar barnet 

1845 
Dette år er hun plejebarn hos husm&nd Niels Thomas 
en i Ålsrode. 
1856 
Konfirmeret i Ålsø kirke ^ datter af indsidder 
Jens Pedersen Skriver og Marianne Thomasdatter i 
Ålsrode. Forsørges af fattigvæsenet 14 1/4 år gi. 
født d. 17. dec. 184o i Ålsrode. 
Kundskab godt, Flid og opførsel M. Godt 
Vacc. d. 7. juni 1842 af Venndt. 



1843 
Jens Pedersen Skriver død den 15. maj og begrav-
et den 19. maj 
Indsidder i Ålsrode 66 år 



CHRISTEN ANDERSEN BØDKER. 



FÆSTEBREV. 

Christen Linde Stenberg 
ezaminatus juris - forvalter ved 
Katholm gård og gods 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæstet ligesom jeg hermed i ov-
enstemmende med det højkongelige rentekammers 
resolution af 12. august 1826 stæder og fæster 
til Chresten Andersen Bødker af Stenalt gods, 
den den kongelige kasse tilhørende i Ålsrode by 
under nr. 11 beliggende og til Katholm gods hen-
hørende gård der står for hartkorn ager og eng 
6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb. og sidst har 
været tilfæstet Jens Pedersen Skriver som blev 
udsat af sammes besidelse. 
Indbemeldte gård med al dens tilhørende og til-
liggende må fornævnte Christen Andersen Bødker 
hans livstid og efter hans død hans enke sålænge 
hun i ugift stand forbliver, nyde , bruge og i 
fæste beholde på efterskrevne vilkår: 

1 
Fra 1. juli dette år og fremdeles årligen udred-
er fæsteren til rette forfaldstider alle konge-
lige skatter og anden offentlige byrder son nu 
er eller herefter vorder påbudne af hvad navn 
nævnes kan in Specie brandkontingentet af gård-
ens forsikringssum uden at erholde den ved for-



ordningen af 15. april 1818 & 5 fastsatte godt-
gørelse i landskatten. 

2 
Fæsteren betaler og leverer til hvert års Mort 
ensdag den i jordebogen for denne gård anførte 
landgilde nemlig^ 1 Rdl. sølv, 2 td. rug, 2 td. 
byg, 2 td. 2 skp. havre samt en gås og 2 snese æg 
alt forsvarligt og kornet med det ved forordn, 
af lo. juni 1698 & 9 anordnede opmål. 

3 
Gårdens bygninger, besætning og inventarium m. 
m. der efter den hervedhæftede inden vedkommen-
de ret den 25^ september d.å. afhjelmede syns 
forretning på lovlig måde erblevet fæsteren ov 
erleveret i forsvarlig stand uden mangler for-
pligter han til stedse at holde i ligeså god 
stand da han ved fratrædelse eller efter hans 
død hans stervbo vil komme til at give godsejer 
en erstatning for de mangler som da måtte be-
findes. 

4 
Efter lovlig tilsigelse og på omgang med god-
sets øvrige hoverigørende bønder forretter fæs 
teren hoveri til Katholm hovedgård i overestem 
melse med hoveriforeningen af 27. marts 1792, 
hvorfor verificeret extrakt bliver fæstebrevet 
medhæftet. 



samt synsforretningen lovlig medgående omkost-
ninger. 
I overenstemmelse med forordningen af 25. juli 
I8I0 & 13 attesteres at gården^har det samme 
hartkorn og tilliggende som i sidste fæsters be-
siddelse 
Således udstedes dette fæstebrev under min hånd 
og segl 

Katholm d. 5. deeém^er 1826 

Stenberg. 

Approberes med den bemærkning at ovenstående 
rentekammers resolution af 12. august d.å. skal 
landgildet første gang svares til dette års Mor 
tensdag og fra fæstegården ersvares græsningsen 
i Ålsrode skov med tilhørende 

Scheel d. 3o. december 1826 
Wodschow 

Læst i retten for Nørre Herred mandagen den 8. 
juni 1827 og protokolleret 

Aagaard 

Gebyr: Tinglæsning 64 sk. 
Justitsfonden 
Indførelsen 3o 



SYNSFORRETNINGEN. 

Jacob Aagaard, hans konge-
lige majestæts virkelige justitsråd, byfoged i 
Grenå og skriver i Grenå, samt herredsfoged og 
skriver i Nørre Herred: 
Gjør vitterligt: at år 1826 den 25. september, 
blev Grenå byes og Nørre Herred sat og betjent 
af mig som dommer og skriver med nærværende stok 
kemænd Hans Broch, Jens Christensen, Juul, Chr. 
Bendixen og Peder Jensen - alle af Grenå. 
Til afhjelmning fremlagde gårdmændene Niels Chr 
istensen Ildsted af Ålsø pg Hans Dolmer af Fugl-
sang en af dem den 2o d.s. afholdt syns og tax-
ationsforretning over.den gård i Ålsrode by som 
nu overleveres ny fæster Christian Andersen Bød-
ker, hvilken forretning blev modtaget og er så-
lydende. 
År 1826 den 2o. september indfandt underskrevne 
os ifølge rettens udmeldelse af 18. ds. på gård 
en nr. 11 i Ålsrode under Katholm gods der for-
hen har været tilfæstet Jens Skriver for i over 
enstemmelse med forordn, af 8. juni 1787 at af-
holde en lovlig syns og taxationsfprretning over 
bemeldte gårds bygninger, besætning og inventa-
rium alt til overleverelse til ny fæster Chris 
tian Bødker. I overværelse af forvalter Stenberg 
og den nye fæster er forretningen således: 



A) Besigtede vi gårdens bygninger: 
1)-Stuehuset der er den nordre længe består af 

lo fag 22 alen lang 8% alen dyb, bygget af 
ege under og fyr overtømmer med klinede væg-
ge og stråtag. Indrettet fra vestre ende: 3 
fag til stue, 1 fag til forstue og kammer, 2 
fag til dagligstue, 1 fag til køkken med skor 
sten og bageovn og 3 fag til bryggers, loft 
over 7 fag og 2 fag vinduer samt fornødne dø-
re. 

2) Den_østre_længe består af 12 fag 26^ alen lang 
7 alen bred og bygget af samme materialer som 
stuehuset og indrettet: 2 fag til tørvehus,3 
fag til inderstestue med skorsten, 1 fag til 
tørvehus, 3 fag til fårehus og 2 fag til vogn 
port. 

3) Den_vestre_længe består af 12 fag 3o alen lang 
8 alen bred og bygget af samme materialer som 
førmeldte og indrettet til heste og kostald, 
lo og høhus. 

Samtlige bygninger der er forsynede med fornød^ 
ne døre befindes i forsvarlig stand uden mang-
ler, dog bemærkes at taget på adskillige steder 
er noget tyndt og gavlene der er opmurede af 
tang trænger til at eftersees, men for tiden kan 
sådant dog ikke betragtes som mangler. 



B) Besigtede og taxerede vi gårdens besætning og 
Inventarium og forefandt samme således 

1 rød hest 6 år 12 Rd. 
1 brun hest 6 8 
1 sort hoppe 7 6 
1 grå hoppe lo 5 
1 sort hoppe 16 3 
1 brun hoppe 23 2 
1 sortbrunt hoppeføl 
1 jernbeslagen vogn med fjeller 

høsttakker og øvrigt tilbehør 14 
1 trævogn med ditto 7 
1 jernplov med fuldt behør 2 
3 træharver i 1 3 
1 stk. vognseler 1 2 
2 jernplovseler . 4 
1 skærekiste med kniv 8 
1 slibesten med øksne 3 
1 høfork 1 
Foranståepde besætning og inventarium skønnes 
at være tilstrækkelig og forsvarligt såvel til 
gårdens drift som til hoveriets bestridelse. 
C) Når der tages hensyn til det nødvendige folke 
hold og til den udsæd gårdens jorder efeter are 
al og bonitet udfordrer vil for eet år behøves 
til sædekorn: 12 td. rug, 8 td. byg 4 td. bog-
hvede, 7 td. havre og 2 td. bælgsæd, hvilket 



korn efter fæsterens erklæring forefandtes i 
i gården af det afvigte høst indavlede. 
Således h^r vi afholdt denne forretning efter 
bedste skønnende og overbevisning hvilket vi 
inden retten næste tingdag med vor eed vil be-
kræfte. 

r .'i . ' '. Datum ut supra 
Niels Christensen Hans Dolmer 

. , m.f.p. 
Imod denne forretning vide vi dntet at erindre 

Stenberg Chresten Andersen 
m.f.p. 

Fremlagt og afhjelmet inden Nørre Herreds ret 
den 25. september 1826 

Aagaard 
Hvornæst taxationsmændene på lovbefalet måde be 
kræftede denne forretning og blev demitteret 

Aagaard. 
Lygelydende originalt fæstebrev med vedhæftede 
synsforretning og hoveriforening har jeg idag 
modtaget og forpligter mig herved til at opfylde 
og efterkomme i alle fæstebrevets forskrevne for-
pligtelser 

Katholm den 12. januar 182^ 
' C A S 

betyder Chresten Andersen 
til vitterlighed 

Maon Jens Pedersen 



Anm: ^̂  
1 henhold til den af\fægteren inden retten den 
2 dennes afgivne erklæring afgår i gårdens ager 
og eng hartkorn ^ 6 td. 3 skp. 3 fdk 1 

.1 14/17 
9) for græsningsrettihed i Ålsrode skov; der er 

bleven fæsteren betaget o td. 1 skp. 2 fdk. 
1 alb. 

b) Bens andel af d^t hartkorn husmandsjordene 
er blevet pålignede, som forhen var indlem-
mede under gårdens hartkorn 

O td. 3.skp. o fdk 
, ; 1 14/17 alb. 

Igen: 5 td..7 skp. o.fdk. 2 alb. . .. 
hvoraf fæsteren svarer skatter og afgifter fra 
1 juli 1833 af at regne 

^ Kåtholm den 11. december 1833 
Stenberg 

At mit fæstebrev har modtaget ligelydende påtegr 
ning - det tilståes hermed 

Datu^ ut sup^a .. , 
Chresten Andersen , . 

m^f.p^ 
Ti vitterlighed 

Johnsen Michel Olesen 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
CHRESTEN ANDERSEN BØDKER 

OG 
JOHANNE MADSDATTER 



Folketælling i Ålsrode 
1845 

Chresten Andersen 56 år gift født i Voer 
sogn - Randers amt gårdmand og 
husfader 

Johanne Madsdatter 49 år gift f^dt i Dalbyne 
der sogn - Randers amt hans kone 

Anders Christensen 19 år født i Voer sogn u-
gift 

Anne Marie Christensdatter 18 år født i sogn 
et ugift 

Anne Kirstine Christensdatter 14 år født i 
sognet ugift 

Rasmus Christensen 12 år født i sognet ugift 
deres børn 



Folketælling i Ålsrode 
185o 

Christen Andersen 61 år gift født i Voer 
sogn gårdmand husfader. 

Johanne Madsdatter 54 år gift født i Dalby-
neder sogn hans kone 

Anders Christian Christensen 24 år ugift født 
i Voer sogn 

Maren Christensdatter 21 år ugift født i sog 
net 

Rasmus Christensen 17 år ugift født i sognet 



1869 

Johanne Madsdatter død 4/6 1869 og begrav. 8/6 
enke efter gdr. aftægtsmand Chresten Andersen 
Bødker i Ålsrode. - 74 år gi. 









j/ 

v' ^^^ 

^̂  









Anne Marie Christensdatter død i Ålsrode 16/4 
191o og begrav. 23/4 191o - enke af Ålsrode -
født i Ålsrode 15/3 1827 
datter af gårdfæster Chresten Andersen Bødker og 
hustru Johanne Madsdatter af Ålsrode - enke ef-
ter husejer Peder Christian Pedersen 83 år 

19o5 
Peder Christian Pedersen Konge død 8/4 19o5 i 
Ålsrode og begravet 15/4 19o5 - husejer i Åls-
rode søn af indsidder Peder Christensen Konge 
og Ane Kirstine Pedersdatter i Ålsrode gift med 
Anne Marie Christensdatter i Ålsrode - 78 år . 

Barn 

19o8 
Peder Pedersen 55 år indsidder i Ålsrode født 
i Ålsrode 14/11 1852 søn af indsidder Peder 
Christian Pedersen Konge og hustru Anne Marie 
Christensen i Ålsrode 
gift 4/8 med pige 
Ane Kirstine Petrine Pedersen 39 år født i Åls 
rode 13/5 1869 datter af gårdmand Jens Pedersen 
Konge og hustru Marie Catrine Nielsen i Ålsro 
de 



' 1913 

Ane Kirstine Petrine Pedersen død i Ålsrode 
4/5 1913 og begravet lo/5 1913 - husejer Peder 
Pedersens hustru i Ålsrode, født i Ålsrode, dat 
ter af gårdmand Jens Pedersen Konge og hustru 
Marie Catrine Nielsen i Ålsrode gift 43 år. 



CHRESTEN CHRISTENSEN BØNLØKKE 



FÆSTEBREV 
1851 



FÆSTEBREV. 

Adolf Wilhelm v. Dinesen - kaptain i 
det kongelige artellerikorps, ridder 
af dannebrogen og den franske æresle-
gion - ejer af Katholm hovedgård med 
underliggende gods 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst ligesom jeg herved stæder og 
fæster til Chresten Christensen Bønneløkke, den mig 
tilhørende gård i Ålsrode by, som Chresten Andersen 
Bødker sidst havde i fæste, men har afstået, hvil-
ken gård står for hartkorn ager og eng 4 td. 5 skp 
3 alb med gammelskat 39 Rbd. 3 mark 4 sk. bemeldte 
Chresten Christensen Bønneløkke herefter og hans 
livstid må nyde, bruge og i fæste beholde, når han 
opfylder efterstående vilkår og betingelser nemlig 

1 
At han årligt til rette forfaldstider udreder og 
betaler af gården og dens tilliggende gående kgl. 
skatter, påbud og onera af hvad navn nævnes kan 
som enten nu er eller i fremtiden måtte vorde på-
buden og deriblandt landskatten med dens fulde be-
løb og altså uden at erholde den ved forordn, af 
15. april 1818 % 5 bestemte godtgørelse, så og 
brandkontingentet af den sum hvorfor gårdens byg-
ninger nu er eller i fremtiden bliver forsikret 
for i brandkassen, ligeledes udreder han og alle 



personelle skatter, byrder og pålæg af sig selv, 
familie og folk - alt uden nogen slags godtgørelse 

2 

Årlig landgilde svarer han til hvert års 1. novem-
ber i penge lo Rbd. - skriver ti rigsbanksedler 
sølv og i korn 4 td. rug, 4 td. byg, 4 td. havre 
samt et lam, hvilket ejeren efter skik og brug ud-
tager af de bedste i flokken, 1 gås, 2 høns og 4o 
æg - alt forsvarligt og godt og kornet med det ved 
forordn, af lo. jan. 1698 % 9 bestemte opmål, at 
levere enten her på gården eller i nærmeste køb-
stad og dens havn efter ejerens bestemmelse - lam 
gås, høns og æg leveres når forlanges fra Set. Hans 
dag af. 
Af kornlandgildet svares kun sålænge han svarer af 
tægt til Chresten Bødker og hans hustru 3 td. rug 
3 td. byg og 3 td. havre, men efter deres død sva 
res det fulde landgilde. Den nævnte landgilde sva-
res fra 1851 og fremefter. 

3 
I hoveripenge svarer fæsteren årlig 34. Rbd. hvor-
af fæsteren betaler de 16 Rbd. hvert års 1. maj 
18 Rbd. hver års 1. oktober. 
I tilfælde af at fæsteren ikke betaler hoveripeng-
ene til rette forfaldstider forbeholder ejeren sig 
udpantningsret i fæsterens ejendele ligesom og for 
erstående skatter og når fæsteren iøvrigt mislig-



holder de bestemmelser og vilkår som er stipulere 
de i den indgåede forordning om hoveriets afløs-
ning. 

4 . 
Gårdens bygninger, besætning og inventarium, som 
er afleveret af Chresten Bødker uden mangler er 
fæsteren pligtig at holde i forsvarlig stand og 
tilsvare samme i overenstemmelse med herhæftede 
syns og overleveringsforretning og skal desuden år 
ligt udspække og hvitte bygningerne såvel ud som 
indvendigt. Det ham overleverede sæde og fødekorn 
er han og^å pligtig til altid at have tilstede og 
tilsvare. 
Gårdens jorder inddeler, dyrker og brakker samt gø 
der og behandler han på bedste måde og må intet 
deraf bortleje, udlevere eller halvså, ligesom han 
ej heller må sælge eller på anden måde overdrage 
noget af gårdens hø, halm eller korn, men alt det 
indavlede af sæd og hø hjemføre til gården og fo-
deret forbruges her. Ligesom han og behandler gård 
ens tørveskær vel og forsvarligt som han foreskriv 
es og anvises og således gøres og engenes udgrav-
ning og hensigtsmæssige behandling ham til pligt. 

5 
Fæsteren skal forøvrigt rette og forholde sig ef-
ter de kongelige love og anordninger angående fæs-
teforhol og navnlig bestemmelserne i forordn, af 
9. marts 1838 - lægge flid på havedyrkning, hegn 



og plantning m.m. som befalet er og vise sin hus-
bond eller de som på hans vegne har at befale hør 
righed og lydighed alt under dette fæstebrevs for-
tabelse eller anden lovlig tiltale. 

6 

Fæsteren er pligtig at svare årligt aftægt til den 
fratrædende fæster Chr. Bødker og hans hustru nem-
lig 4 td. rug, 2 td. byg, 1 td. malt, 2 td. kartof 
ler, 4 pund røget flæsk, 12 læs tørv, 8 sk. i penge 
foder og græsning til 1 ko og 2 får med yngel, 
hvilken aftægt fremdeles skal vedblive at hæfte på 
gården sålænge de begge lever, men når en af dem 
dør bortfalder den halve aftægt med undtagelse af 
de 12 læs tørv. Fæsteren skal tillige være pligtig 
at indrette en beboelseslejlighed til Chr. Bødker 
og hustru i den vestre ende af stuehuset. 

7 
I indfæstning er betalt 5oo Rbd. med sædvanlig lo% 
til forpagteren og her resterer desuden at udrede 
alle af fæstebrevets udstedel&e og tinglæsning med 
gående omkostninger, samt for den afholdte synsfor 
retning og sammes beskrivelse , stemplet papir til 
statskontoret og kvitteringsbogen samt afgiften 
efter forordn, af 8. februar 181o. 
Det bemærkes at det bortfæstede hartkorn er det 
samme som den forrige fæster havde i brug. 



Dato til bekræftelse 

Katholm d. 2o. okt. 1851 
Dinesen 

Læst i Nørre Herreds ret mandagen den 27. okt.1851 
og protokolleret 

Aagaard. 
Gebyr: L Rbd. 1 mark og 4/5 sk. 

Ligelydende originalt fæstebrev med herhæftede 
genpart af den afholdte syns og taxationsforret-
ning har jeg modtaget til efterlevelse. 

Chresten Christensen Bønløkke. 



CHRESTEN CHRISTENSEN BØNLØKKE 

Han er født på Tåsinge i Landet sogn den 26/8 1828 
som søn af gårdfæster Christian Nielsen Bønløkke 

Han kom til Ålsrode og hjalp 
sin broder Lars med at flytte dennes fæstegård fra 
Ålsrode by og ud på heden og det har åbenbart væ-
ret hans overbevisning at Ålsrode måske ikke var 
det værste sted at slå sig ned og da nabogården 
til Larses gård blev fæstefri slog han til. 
Gården blev ham overleveret uden mangler, men vel 
ikke helt som han kunne ønske. Han kunne i 1854 kø 
be gården til selveje og nu tog han fat på en stør 
re ombygning der stod færdig i 1857 og gården kald 
te han " MARIELØKKE " 
I 1876 solgte han gården og flyttede til København 
og her købte han en villa på Frederiksberg, hvor 
han var nærmere det politiske liv der stod hans 
hjerte nær, men alligevel vedblev han at have et 
virke i det lokale liv som det skal sees. 
Han døde på Frederiksberg 27/september 19o8. 



SOM LOKALPOLITIKER. 

Allerede 1865 blev han valgt til Ålsø sogneråd og 
var i årene 1868 til 1873 dets formand.Endvidere 
var han formand for egnens skytteforening. 
1876 til 1881 var han medlem af bestyrelsen for 
Randers - Grenå banen, hvis oprettelse han havde 
en stor del i og endelig var han i årene 1881 til 
1896 formand for repræsentantskabet for Grenå bank 
og det vil sige fra bankens stiftelse. 



LANDSPOLITIK. 

Ved folketingsvalget 1861 stillede han sig i Grenå 
kredsen op mod kammeråd A. H. Westergaard, som han 
besejrede med 33 stemmer, men ved valget i 1864 
faldt han for proprietær Mourier- Pedersen, der 
dog atte måtte vige pladsen i 1866. 
Chresten Bønløkke var i mellemtiden 1864 og 65 
valgt til rigsraadets folketing, valgtes siden et 
par gange ved kåring men faldt 1892 for kaptain 
Dinesen. 
I 1895 blev han igen folketingsmand og denne gang 
for Præstø kredsen. Han sluttede sig til Venstre-
Reformpartiet og blev medlem af dets bestyrelse 
Han genvalgtes i 1898 og i 19ol, men trak sig i 
19o3 ud af politik. 
I sine første rigsdagsår, var han medlem af flere 
udvalg således af udvalget angående kapiteltaxten 
landkommunalloven og islandske forhold samt af 
lønnings og jernbane udvalgene og 1872 - 8o og 81 
- 87 af finansudvalget. I årene 1872 - 82 og 1883 
-92 og 1895 til 19o2 var han tillige en af folke-
tingets sekretærer 



ANE MARIE RASMUSDATTER. 

Født på Tåsinge i Landet sogn i 1829 

Gift med gårdejer i Ålsrode Chresten Christensen 
Bønløkke 

Børn: 
1) Johanne Bønløkke født i Ålsrode 9/8 1854. 

Hun blev i 1879 gift med grosserer August Valde 
mar Østergård 
De boede i København. 



Folketælling i Ålsrode 
1855 

33. familie: 
Chresten Christensen Bønneløkke 27 år gift f. 

i Landet sogn - gårdmand 
Ane Marie Rasmusdatter 26 år gift født i Landet 

sogn hans kone. 
Johanne Christensen 1 år født i sognet deres 

barn 
Kirsten Marie Sørensen 19 år ugift født i sog-

net 
Niels Nielsen 22 år ugift født i Homå 
John Nielsen 21 år ugift født i sognet 
Chresten Rasmussen 19 år ugift født i sognet 

tjenestefolk. 



Folketælling i Ålsrode 

I 8 6 0 

Chresten Christensen Bønneløkke 32 år gift født 
i Landet sogn gårdejer 

Ane Marie Rasmusdatter 31 år født i Landet sogn 
gift hans kone. 

Johanne Christensen 6 år ugift født i sognet 
deres barn 

Rasmus Sørensen 2o år ugift født i sognet 
Jens Martinussen 62 år gift født i sognet 
Karen Pedersen 29 år ugift født i Lyngby sogn 
Jens Peter Christoffersen 35 år ugift født i 

Lyngby sogn 
Ane Dorthea Christoffersen 17 år ugift født i 

sognet 
Jacob Nielsen Møller 17 år ugift født i sognet 

tjenestefolk. 



Som tidligere anført køber Chresten Bønløkke 
gården til selveje og gården får han ved en købe 
kontrakt lo/4 1855. 



Købekontrakt lo/4 1855 

Imellem underskrevne Major, Ridder v. Dinesen -
ejer af Katholm hovedgård med underliggende gods 
som sælger og Chresten Bønnelykke som køber er 
oprettet følgende 

KØBEKONTRAKT 

Jeg Dinesen sælger til bemeldte Chresten Bønne-
lykke den mig tilhørende i Ålsrode by, Ålsø sogn 
Sdr. Djurs Herred, Randers amt beliggende gård, 
som han ifølge fæstebrev af 2o. okt. 1851 hidtil 
har haft i fæste og hvilken gård med dens til-
liggende står for hartkorn under Matr. nr. 11 
4 td. 4 skp. 1 fdk. alb med gammelskat 39 Rbd 
52 sk., hvorffra dog vil afgå gammelskatten for 
lodden Matr, nr. 16 af hartkorn 1 skp. 1 fdk. % 
alb. hvilken lod er medfølgende i salget, men 
forbeholdt godsejeren og altså er indbefattet 
under ovenanmeldte hartkorn, tilligemed de der-
på værende bygninger, besætning og inventarium, 
således som samme nu befindes og med de samme 
rettigheder, byrder og forpligtelser som jeg 
selv har ejet den for den købesum 4,loo Rbd.-
skriver fire tusinde eet hundrede rigsbankdaler 
sølv og står ejendommen fra nu af i enhver hen-
seende for købers regning og ricico, hvorfor det 
er en selvfølge at han overdrages ret til den 



sum, hvorfor bygningerne er forsikrede for i land 
ets brandkasse. 

2 

Alle skatter og afgifter af hvad navn nævnes kan, 
som nu er eller herefter bliver pålignede betaler 
køberen fra 1. januar sidstleden at regne til ret 
te forfaldstider uden ansvar for sælger. 

3 
Den sjetedel af gårdens brandhæftelse som er ind-
friet fritages køberen for at forrente, hvorimod 
Aitersretten ? som er afbenyttet er ham uvedkom-
mende. 

4 
Købesummen berigtiges således: 
loo Rbd. udbetales ved denne kontrakts underskrift 
5oo Rbd. i december termin 1855 
4oo Rbd. i december termin 1856 
6oo Rbd. i december termin 1857 
Resten af købesummen 25oo Rbd. indestår uopsagt i 
8 år fra 11/12 1855 at regne - altså til 11/12 
1863 mod at køberen udsteder en første prioritets 
panteobligation i den solgte ejendom og såfremt 
pantet forringes eller pådrages restance af skat-
ter eller renter - altså i såfald skal kapitalen 
være forfalden med % års varsel. 
Fra 11/3 dette år svares 4% årlig rente af de 4ooo 
Rbd. indtil udbetaling sker og svarer renten med 



halvdelen hver termin, ligesom obligationen i 
det hele indstår som for umyndiges midler bestemt 
Såfremt købesummen forringes som fastsat eller de 
stipulerede udbetalinger ej erlægges til den fast 
satte tid er handlen hævet og kan sælgeren da 
efter eget valg sælge eller bortfæste gården til 
andre, ligesom den erlagte del af købesummen til 
bagebetales. 

5 
Alle omkostninger i anledning af denne handel så 
vel købekontraktens skødets og obligationens ud-
stedelse og tinglæsning, afgifter til kongens kas 
se samt lodden Matr. nr. 16 ^ udskillelse fra 
hovedlodden m.m. som måtte medkomme , dokumenters 
berigtigelse - betaler købren alene. 
Således er denne kontrakt indgået og bekræftet 

de 
med underskrift i 2 vitterlighedsvidners over 
værelse. 

Katholm den lo. april 1855 

Dinesen Chresten Bønløkke 

Til vitterlighed 
H. Winde Jens Phillip 

Anm: Afdrag på købesummen ved kontraktens under-
skrift på loo Rbd. er modtaget 

Dinesen lo/4 1855 



SKØDET PÅ GÅRDEN 



12/1 1857 blev i retten læst 
SKØDE 

Underskrevne Adolf Wilhelm v. Dinesten, Major, 
Ridder af Dannebrogen og den franske æreslegion, 
ejer af Katholm hovedgård med underliggende gods 
tilstår og hermed vitterliggør at have i overen-
stemmelse med vedhæftede købekontrakt af lo/4 1855 
solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger, skød 
er og aldeles afhænder fra mig og arvinger til 
Chresten Bønnelykke den gård i Ålsrode by, Ålsø 
sogn, som han tidligere har haft i fæste med til-
liggende af hartkorn 4 td. 4 skp. 1 fdk. 2 ^ alb. 
under Matr. nr. 11 med gammelskat 37 Rbd. 88 sk. 
såvelsom den ved gården værende besætning og inven 
tarium. 
Og da køberen har berigtiget den anordnede købesum 
41oo Rbd. - skriver fire tusinde eet hundrede rigs 
daler derved at 
a) han har fyldestgjort mig for looo Rbd. 
b) har udstedt en 1. prioritetsobliga 

tion af dags dato for 31^o_Rbd^ 

Tilsammen 4loo Rbd. 
så skøder og overdrager jeg herved til foranmeldte 
Chresten Bønnelykke den foranbeskrevne og ham ved 
den påberåbte købekontrakt solgte ejendom spledes 
og på de vilkår som i købekontt&kten er stipulere 
de og med de samme rettigheder byrder og forplig-
r 



teiser hvormed jeg ifølge skøde af lo/9 1840 læst 
14/9 184o har ejet samme. 
Det befalede skødekørt over den herved solgte ejen 
dom findes medhæftet 
Til bekræftelse under min hånd i vidners overværel 
se 

Katholm den 14/lo 1856 
Dinesen 

Til vitterlighed: 
Høger Jens Christoffersen 

Anm: 
I henhold til det medlagte matrikelkort haves ved 
dette skødes tinglæsning intet at errindre 

Randers Amtsstue 4/11 1856 

Hansen 

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

G. Nyborg. 



PANTEOBLIGATION. 



År 1857 den 12/1 blev i retten læst 

PANTEOBLIGATION 

Underskrevne selvejergårdmand Chresten Bønløkke 
af Ålsrode tilstår og herved vitterliggør at være 
skyldig til hr. Major, Ridder og Dannebrogsmand 
V. Dinesen til Katholm den sum 31oo Rbd. skriver 
tre tusinde og eet hundrede rigsbankdaler rigs-
mønt. 
Af denne sum forbliver 25oo Rbd. uopsagt fra kre-
ditors side i 8 år fra 11/12 1855 at regne - alt-
så til 11/12 1863, når jeg iøvrigt opfylder efter 
nævnte betingelser, hvori jeg er pligtig i 11/12 
termin 1857 at betale 6oo Rbd. ligesom jeg også 
forpligter mig til af hele eapitalen 3,loo Rbd. 
eller den del deraf, der til enhver tid for mig 
er indestående, at betale 4% i årlig rente, der er 
lægges på kreditors bopæl i juni og december ter 
min og hver gang med det halve. 
Efter forløbet af de 8 år eller efter 11 december 
1863 er jeg og arvinger forpligtet til at betale 
de 25oo Rbd. i hvilken 11. juni eller 11 december 
termin samme med % års foregående varsel fra en 
af siderne bliver besluttet til udbetaling. 
Til sikkerhed for skadesløs betaling af eapitalen 
med renter og i tilfælde af søgsmål eller pågåen 
de omkostninger pantsætter jeg hermed med første 
prioritets panteret den mig^ifølge skøde af dags 



dato tilhørende gård i Ålsrode by Ålsø segn med de 
derpå værende bygninger, disses assurancesum og 
tilliggende jorder der under Matr. Nr. 11 sår for 
hartkorn 4 td. 4 skp. 1 fdk. 2 ^ alb. med gammel 
skat 37 Rbd. 88 sk. tilligemed den på gården til 
enhver tid værende sæd, avl, og afgrøde samt gød-
ning der alt skal være kreditors ttl sikker før-
ste prioritets pant indtil capitalen og renter er 
skadesløst betalt. 
Gårdens bygninger forpligter jeg mig til stedse 
at holde i forsvarlig stand og assureret i landets 
almindelige brandkasse til disses fulde værdi og 
skulle jeg forsømme sådant eller pådrage mig skat 
terestanceer , ikke til rette tid betale capital 
afdraget eller renterne eller pantet i nogen måde 
skulle forringes eller endog afhændes da skal c a 
pitalen ret snart af disse tilfælde og selvom de 
for capitalen bestemte betalingsterminer end ikke 
er forløbet være forfalden til betaling med ^ års 
varsel og uderkaster jeg mig i søgsmålstilfælde 
den ved forordningen af 25. jan. 1828 hjemlede 
hurtige retsforfølgning. 
Således har jeg udstedt denne obligation og under 
skrevet samme i overværelse af medunderskrevne 2 
vitterlighedsvidner. 

Skrevet på Katholm den 14/lo 1856 
Chresten Bønløkke 



Til vitterlighed: 

Madsen Peder Hansen 

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

G. Nyborg. 



BØRN AF CHRESTEN BØNLØKKE 
OG 

ANE MARIE RASMUSDATTER 



JOHANNE BØNLØKKE. 

Født i Ålsrode 9/8 1854. 

1879 gift med grosserer August Valdemar Østergård 
De boede i København. 



Da Chresten Christensen Bønløkke vil sælge sin 
gård er der ingen sønner til at overtage den men 
gården blev alligevel i familien for den nye ej-
ervar gift med hans brordatter. 
Den nye ejer Rasmus Peder Adamsen far skøde på 
ejendommen 22/6 1881 - tinglæst 27/6 samme år. 
Når det angives at Rasmus Peder Adamsen har fået 
fården i 1876 er det formentlig det år hvor en 
købekontrakt er skrevet. 



RASMUS PEDER ANDAMSEN 
EJER 1876 - 1916 



RASMUS PEDER ADAMSEN 

Født lo/4 1838 i Vejstrup ved Svendborg. 
Han overtog gården i 1876 efter Chresten Christen 
sen Bønløkke. 
Handlen foregik indenfor familien idet Rasmus Pe-
der Adamsen 1876 giftede sig med en brordatter til 
Christen Christensen Bønløkke. 
De boede på gården til deres død 
Rasmus Peder Adamsen døde i Ålsrode 19/3 1925 

1925 

Rasmus Peder Adamsen død 19/3 i Ålsrode - parti-
culier i Ålsrode, søn af boelsmand Adam Sørensen 
og hustru Ane Margrethe Pedersdatter på Vejstrup 
Mark, Vejstrup sogn, Gudme Herred, født sammested 
gift med Kirsten Nielsen Bønløkke - død 13/2 1925 
- født lo/4 1838 - 86 år. 



KIRSTINE NIELSEN BØNLØKKE 

Født 3/2 1&46 i Vosnæs på Tåsinge som datter af 
Gårdfæster Niels Christensen Bønløkke 
1876 
Gift med Rasmus Peder Adamsen og flytter til Åls-
rode. 
Børn: 
Thorvald Bønløkke Adamsen født 2o/7 1877 
Blev Mejeribestyrer i Trustrup. 
Harald Bønløkke Adamsen født 19/6 1879. 
Han fik gården efter faderen. 
Marie Bønløkke Adamsen født 9/5 1881 - død 1973 
Karen Bønløkke Adamsen født lo/l 1882. 
Gift Bundgård og boede i Ryumgård og død her 14/1 
1925 
Kirstine døde i Ålsrode 13/2 1925. 
1925 
Kirsten Nielsen Adamsen f. Bønløkke død i Ålsrode 
13/2 1925 - particulier Rasmus Peder Adamsens hu-
stru i Ålsrode, datter af Niels Kristensen Bønløk 
ke og hustru Karen i Vornæs, Landet sogn født 
3/2 1846 - 79 år gi. 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

Rasmus Peder Adamsen 41 år gift født i Vej-
strup Svendborg amt husfader og 
gårdejer. 

Kirstine Adamsen f. Bønløkke 33 år gift født i 
Landet sogn Svendborg amt 

Thorvald Bønløkke Adamsen 2 år født i sognet 
Harald Bønløkke Adamsen under 1 år født i sogn-

et - deres børn 
Rasmus Peter Eriksen 14 år ugift født i sognet 
Anders Andersen 16 år do do 
Ane Petrine Marie Nielsen 14 år do do 
Kirsten Marie Sørensen 2o år ugift født i Mejl 

by sogn Århus amt 
Ida Petrine Elisa Kristensen 2o år ugift født 

i Mejlby sogn tjenestefolk. 



Folketælling i Ålsrode 
1890 

Rasmus Peder Adamsen 51 år gift født i Vejstrup 
gårdejer 

Kirstine Adamsen f. Bønløkke å3 år født i Land 
et sogn - hans kone 

Thorvald Bønløkke Adamsen 12 år født si sognet 
Harald Bønløkke Adamsen lo år do 
Marie Bønløkke Adamsen 8 år do 
Hohannes Bønløkke Adamsen 6 år do 
Ingefred Bønløkke Adamsen 4 år do 
Karen Bønløkke Adamsen 1 år do 

deres børn 
Marie Sofie Pedersen 18 år ugift do 
Mette Katrine Jensen 16 år do 
Ane Karoline Sørensen 14 år do 
Jens Peter Nielsen 19 år do født i Homå 
Peder Jacobsen 18 år do født i Tir-

strup tjenestefolk 



MARIELYKKE. 

19o8 
Marielykke i Ålsø sogn, Sønder Herred, Randers 
amt. Postforbindelse og nærmeste station: Grenå -
Dens nuværende ejer er hr. Rasmus Peter Adamsen 
som overtog den i 1876. Hr. Rasmus Peter Adamsen 
er født 1838 og gift med Kirsten Bønløkke Adamsen 
født 1846. Af tidligere ejere kan nævnes Chresten 
Bønløkke. 
Matr. nr. 11 af Ålsrode. Hartkorn 6 td. 1 fdk. 
Der svares 17 td. korn i tiende^ Ejendomsskyld 
er 54ooo. Brandassurancen er for hovedbygningen 
og avlsbygninger 18,5oo kr. For besætning 12,o5o, 
inventar 395o og avl 9792 kr. Årlig ejendomsskat 
59,4o kr. Bidrag til Amtsrepf. ca 85 kr. Sidste 
års kommuneskat 24o kr. Bygningerne er forsikrede 
i " Wistofts brandforsikring. Det samlede areal 
udgør loo tdl. deraf ager 92, eng og kær 8 tdl. 
Gården drives af ejeren. 
Besætningen består af for tiden 24 køer, 12 stk. 
ungkvæg og kalve, 2 tyre, 6 heste samt 3 plage og 
føl. Kvægbesætningen vedligeholdes ved eget til-
læg og er af rød dansk race. Mælkemængden ca 6ooo 
pund/ko leveres til Ålsrode Mejeri. Det normale 
folkehold er 4 karle og 2 piger. 



Marielykkes hovedbygning er herskabelig indrettet 
ligesom avislængerne er gode og velvedligeholdte 



1927. 
MARIELYKKE 

Ejer H. Adamsen. Matr. nr. 11 m.fl. Ålsrode - Ål-
sø sogn. Købstad Grenå 8 km. Jernbanestation Ålsø 
3% km. Ejendomsskyld 755oo kr. Jordværdi 55,7oo kr 
Hartkorn 6 td. o skp. 1 fdk. o alb. Det samlede 
areal er 54% hektar deraf 5o 3/4 skov og mose&% 
have og gårdsplads 1% . Andre arealer 1 1/8 . 
Brandassurancen for bygninger 8562o kr. Lys og 
kraft fra Gudenåcentralen. Postadr. Ålsø nr. 7 i 
Ålsrode. 
Ejeren overtog ejendommen i 1916 efter sin fader 
Peter Adamsen der i 1876 havde købt den af folke-
tingsmand Chresten Bønløkke. 
Stuehuset består af grundmur med frontespiee til 
begge sider. Takkede gavle og tegltag og af 2 
fløjhuse af bindingsværk med tegltag. Avlsbygning 
erne er af grundmur med stråtag. Gården ligger i 
den vestre side af Ålsrode by. 



I 1927 så gården sådan ud: 

Marieløkke. 



Som det sees af gårdbeskfivelsen fra 1927 så hed 
der den nye ejer Harald Bønløkke Adamsen. Der ud 
stedes en købekontrakt 12/5 1916 og Harald Bøn-
løkke får skøde på gården - tinglæst 16/7 1917. 



KØBEKONTRAKT. 

Oprettet mellem gårdejer Rasmus Peder Adamsen af 
Ålsrode som sælger og min søn Harald Bønløkke 
Adamsen sammesteds som køber. 
Undertegnede Rasmus Peder Adamsen sælger og af-
hænder den mig efter skøde tinglæst 27/6 1881 til 
hørende ejendom gården 

c b o s Matr. nr. 11, 12 og 39 af Alsrode, Alsø sogn 
af hartkorn og gammelskat henholdsvis - 4 td. 4 
skp 1 fdk 2% alb og gammelskat 75 kr. 83 øre og 
1 td. 3 skp. 3 fdk. % alb med gammelskat 24 kr. 
77 øre på følgende vilkår. 

1 

Handlen omfatter foruden den faste ejendom al ud 
vendig og indvendig besætning og inventar med und 
tagelse af indbo i stuehuset og bistaderne i hav 
en og overtagelsen sker straks. 

2 

Sælgeren forbeholder sig boligret på livstid for 
sig og sin hustru i den østre ende af stuehuset, 
hvilken køberen efter nærmere bestemmelse indret 
ter og istandsætter efter sælgers ønske, dog kun 
een gang for alle. 
Til denne bolig skal høre den del af haven som 
ligger før stuehuset og som er nærmere betegnet 
ved afsatte mærker. 



Ligeledes skal køberen årligt levere sælgeren én 
slagterigris eller flæsk og kød svarende hertil, 
2o snese æg og 2 læs træbrændsel af udhugst ved 
gården samt tillige 1 liter sødmælk daglig samt 
skummetmælk og kærnemælk til husholdningsbrug. 
Ligeledes skal et Ponnykøretøj med en from hest 
stå til sælgerens fri brug så snart det ønskes 
og køberen skal hente hans forbrug af kul og tørv 
enten ved Ålsø st. eller i Balle mose. 

4 
Købesummen er fastsat til 76,ooo kr. foruden oven 
nævnte aftægtsydelse samt alle udgifter ved hand 
len som køberen selv skal udrede ialt ansat til 
en kapital på 8o,ooo kr. 
Denne berigtiges således: 
Køberen overtager den på gården hvilende kredit-
foreningsgæld efter obligation læst lo/6 1912 op 
rindelig stor 54,ooo kr. og udbetaler sælgeren 
kontant i dec. termin 1916 lo.ooo kr. 
Resten som er 12,ooo kr. lader sælgeren mod pant 
i gården næstefter kreditforeningslånet til 4% 
stå med ^ års opsigelse fra begge sider. 
Af sidstnævnte sum svarer køberen rente fra 11/6 
1916 at regne og giver obligation på den. 
Nar den kontante sum l.o,ooo kr er udbetalt sælg-
eren og han tillige har fået obligation på de 



12,000 kr. da skal han være forpligtet til at gi 
ve køberen lovformlig skøde fri for hver mands 
tiltale. 
Ejendomsskylden er stor 54,ooo kr. 
Det bemærkes at der er deklaration læst 28/2 1859 
på en vej over Matr. nr. 11 og at Matr. nr.39^ 
ikke findes i sælgerens forannævnte skøde, 
løvrigt frafaldes mulige retsanmærkninger. 
I søgsmålstilfælde underkaster vi os den hurtige 
retsforfølgning efter forordn, af 25/1 1828 og 
den tabende part betaler skadesløst sagsomkost-
ningerne 
Heri enige 

Ålsrode den 12/5 1916 

Sælger Køber 
Rasmus Peder Adamsen Harald Bønløkke Adamsen 

Til vitterlighed: 

P. E. Bundgård Anton Jensen 



BØRN AF GÅRDEJER I ÅLSRODE 
RASMUS PETER ADAMSEN 

OG 
KIRSTINE NIELSEN BØNLØKKE 



THORVALD BØNLØKKE ADAMSEN 

Født i Ålsrode 2o/7 1877 

Gift med Karen Marie Bilde 

Han blev mejeribestyrer i Trustrup 

1936 
Thorvald Bønløkke Adamsen død 8/6 k936 i Grenå i 
havet udfor Pullerrevet og begravet 13/6 1936 i 
Ålsø - mejeribestyrer i Trustrup - født i Ålsrode 
2o/7 1877 søn af gdr. Rasmus Peter Adamsen og hu 
stru Kirsten Nielsen Bønløkke gift med efterleven 
de Karen Marie Bilde af Trustrup - 38 år 



KAREN MARIE BILDE 

Født 8/8 1894 

Gift med Thorvald Bønløkke Adamsen 

Død 11/5 198o og begravet i Ål sø 



HARALD BØNLØKKE ADAMSEN 

Født i Ålsrode 19/6 1879 

Konf. i Ålsø kirke l/lo 1893 

Gift med Karen Marie Schou 

Han blev den nye ejer af gården 



MARIE BØNLØKKE ADAMSEN 

Født 9/5 1881 

Død 1973 



INGEFRED BØNLØKKE ADAMSEN 

Født lo/l 1886 

Konf. 22/4 19oo 



KAREN BØNLØKKE ADAMSEN 

Født i Ålsrode 16/6 1888 

Konf. 5/lo 19o2 

1925 
Karen Bænløkke Bundgård f. Adamsen død i Ryum-
gård 14/1 1925 Mejeribestyrer Peder Christian 
Bundgårds hustru i Ryumgård, Marie Magdalene sogn 
født I Ålsrode 16/6 1888 - 36 år datter af gdr. 
Rasmus Peter Adamsen og hustru Kirsten Nielsen 
Bønløkke i Ålsrode, Ålsø sogn begravet i Ålsø 



1917. 

Ungkarl mejeribestyrer Peder Christian Bundgård 
af Ålsrode født i Skørping Hede, Helium Herr$d 
født 3o/5 1888 søn af boelsmand Christian Bund 
gård og hustru Hanne Nielsen af Skovvang sogn 
gift 2o/lo 1917 med 
pigen Karen Bønløkke Adamsen født i Ålsrode 16 
juni 1888 datter af gdr. Rasmus Peter Adamsen 
og hustru Kirsten Nielsen Bønløkke af Ålsø sogn 



SKØDE PÅ GÅRDEN 
LÆST 16/7 1917 

TIL 

HARALD BØNLØKKE ADAMSEN 



SKØDE 

I henhold til hoshæftede købekontrakt af 12/5 1916 
mellem undertegne Rasmus Peder Adamsen og Harald 
Bønløkke Adamsen på gården Matr. nr. 11, 12 ^ og 
39 ^ af Ålsrode i Ålsø sogn for en købesum af 8o 
000 kr har køberen nu opfyldt vilkårene dels ved 
kontant betaling af l^y ooo kr og dels ved at han 
har lovet at overtage den i ejendommen indestående 
gæld til Kreditforeningen af jyske Landejendoms-
besiddere efter en for oprindelig 54,ooo kr ud-
stedt obligation af hvilken han svarer renten og 
har svaret renten efter overtagelsesdagen, medens 
det amortiserede såvelsom reservefondsandelen kom 
mer ham tilgode dels ved at udstede obligation til 
mig for 12,ooo kr. der tinglæses samtidig med skø 
det og endelig ved at han har forpligtet sig og 
efterkommere til at udrede eller respektere de i 
købekontrakten nærmere ydelser og reservationer 
der er anslået til kapital af 4ooo kr. 
Som følge heraf meddeler jeg h&rved skøde til min 
søn Harald Bønløkke Adamsen i Ålsrode på den ved 
købekontrakten solgte ejendom gården Matr. nr. 11 
af Ålsrode af hartkorn 4 td. 4 skp. 1 fdk. 2% alb 
Matr. nr. 12 ^ af hartkorn 3 skp. 3 fdk. % alb og 
Matr. nr. 39 ^ af Ålsrode uden hartkorn, tillige 
med de derpå værende bygninger med tilbehør, be-



sætning o.s.v. alt som det i sin tid er overtaget 
efter købekontrakten. 
Ejendommen skal herefter tilhøre køberen med de 
samme rettigheder og forpligtelser hvormed jeg Ras 
mus Peder Adamsen har ejet og besiddet den og jeg 
indestår for vandhjemmel. 
Dette skøde bedes tinglyst og protokolleret tillige 
med købekontrakten både som adkomst og som pante-
brev for de omtalte ydelser og reservationer til 
hvilken hensigt skødet også underskrives af køber 
en. 
Det bemærkes at aktieretten for 1/6 af bankhæftel 
sen er reserveret for Matr. nr. 11 og 12 , at der 
ved deklaration af 26/2 1859 - læst 28/2 er på-
lagt Matr. nr. 11 en vejservitut samt at Matr. nr. 
39 ^ kun tilhører mig ifølge matriculen så at in-
tet kan attesteres om adkomst og hæftelser. 

Ålsrode den - - juli 1917 

Rasmus Peder Adamsen 
Harald Bønløkke Adamsen 

til vitterlighed 

P. C. Bundgård Rasmus Bønløkke 
Adamsen 

Anm: 
3/2 1926 aflæst aftægt til R. P. Adamsen og hustru 
i iMhold til forevist dødsattest. 



HARALD BØNLØKKE ADAMSEN 
EJER 1916 - 1954 



HARALD BØNLØKKE ADAMSEN 

Født i Ålsrode 19/6 1879 
Gift med Marie Skov f. 15/11 1894. 
Det blev Harald Adamsen der overtog gården efter 
sin fader i 1916 og havde den til sin død 16/1 
1954. 
Hans kone overlevede ham og døde 4/12 1976. 



BØRN AF GDR' HARALD ADAMSEN 
OG 

MARIE JOHANNE SCHOU 



ERIK BØNLØKKE ADAMSEN. 

Født i Ålsrode 5/1 1918 og døbt 28/3 1918 i Ålsø 
kirke. 
Forældre gårdejer Harald Bønløkke Adamsen 38 år 
og hustru Marie Johanne Schou 23 år. 
Faddere: Barnets forældre 

pige Marie Bønløkke Adamsen - Ålsrode 
lærer Ole Pedersen Schou - Storring 
mejeribestyrer Thorvald Bønløkke Adam-
sen i Trustrup. 

Han blev den nye ejer af gården 



TVILLINGER 

192o 
OLAF BØNLØKKE ADAMSEN født 23/2 192o 
Forældre: gårdejer Harald Bønløkke Adamsen 4o år 
og hustru Marie Johanne Schou 25 år 
Døbt i hjemmet 27/2 192o 
Død før fremstillingen i kirken ( d. 16/6) 

KIRSTEN BØNLØKKE ADAMSEN født 23/2 192o 
Forældre gårdejer Harald Bønløkke Adamsen 4o år og 
hustru Marie Johanne Schou 25 år 
Døbt i hjemmet 27/2 192o 
Død før fremstillingen i kirken ( 26/7 ) 



KAREN SCHOU ADAMSEN 

1925. 
Født i Ålsrode 28/5 og døbt 19/7 1925 i Ålsø 
datter af gdr. Harald Bønløkke Adamsen født 19/6 
1879 af Ålsrode og hustru Marie Johanne Schou 
født 15/11 1894 
Faddere: Barnets forældre 

Frk. Magda Schults - Stouby 
lærer Schou - Fajstrup 
Mejebestyrer Bundgård - Ryumgård -



^̂ ^ -



ERIK BØNLØKKE ADAMSEN 

EJER 1954 - 1990 



ERIK BØNLØKKE ADAMSEN 

Født i Ålsrode 5/1 1918 som søn af gårdmand Harald 
Bønløkke Adamsen og Marie Skov 
Død i Ålsrode 28/5 199o 



POUL BØNLØKKE ADAMSEN 
199o -



POUL BØNLØKKE ADAMSEN 


