
MATRIKEL NR. 15 



I Katholms jordebog fra 1688 
er gården beboet af 2 fæstere. Den ene er 

Søren Sørensen Kirkemand 
og den anden 

Jens Bierre. 



SØREN SØRENSEN KIRKEMAND. 



SØREN SØRENSEN KIRKEMAND 



JENS BIERRE 



I 1724 er Anders Jensen Bern 
og Peder Lund fæstere på gården 



ANDERS JENSEN BERN. 



ANDERS JENSEN BERN. 

Født 

1719. 
Dom: 4 Quadragenes den 19. marts trolovet Anders 
Jensen og Anne Christensdatter af Ålsrode. 

1719 
Dom: XIII trinitatis den 3. september copuleret 
Anders Jensen og Anne Christensdatter af Ålsro-
de 



ANNE CHRISTENSDATTER. 

Født 

1719 
Dom: 4 Quadragenes den 19. marts trolovet Anders 
Jensen og Anna Christensdatter af Ålsrode 

1719 
Dom: 3 trinitatis den 3. september copuleret An-
ders Jensen og Anne Christensdatter af Ålsrode. 



BØRN AF ANDERS JENSEN BERN 
OG 

ANNE CHRISTENSDATTER 



HANS ANDERSEN BERN 

1720 
Dom: 1 ^^ Quadragenes den 18. februar døbt An-
ders Berns barn af Ålsrode med Nafn. 

HANS 
som dægnens koene bar. 
Faddere: Christen Hiulmand og hans søn 

Søren Rasmussen og Hans Smed 
samt unge Jens Knudsen af Ålsrode 

172o 
Feri 
Berns hustru af Ålsrode. 

da Feria 2 Pascatos den 1. april intr. Anders 

173o 
Dom: Esto Mihi den 19. februar begravet 
i Ålsø kirkegård Anders Berns søn i hans 
alders lo ^r nvl. HANS 



CHRISTEN ANDERSEN BERN. 

1721 
Dom: IX trinitatis den lo. august døbt i Ålsø 
kirke Anders Berns barn af Ålsrode med Nafn 

^ CHRISTEN 
som Rasmus Nielsens koene bar i Ålsø 
Faddere: ( Sammen med en anden dåb ) 

Hans og Peder Andersøner, Hans Christ-
ensen af Høbjerg 
Peder Christensen, Søren og Niels Ras 
Mussen 
item: Anders Nielsøn og Hans Smeds koe 
ne af Ålsrode, samt Kirsten Christens-
datter og Inger Rasmusdatter af Høbjerg 

1721 
Dom: XIV p. trinitatis den 14. sept. intr. An-
ders Berns koene af Ålsrode. 

1722 
tia 

Feria 3 Paschatos den 7. april jordet An-
ders Berns barn af Ålsrode CHRISTEN ungefær % 
år gammel. 



NIELS ANDERSEN BERN 

1723 
Dom: 3 Quadragenes den 28. februar døbt Anders 
Berns barn af Ålsrode med Nafn 

^ NIELS 
som Rasmus Hyrdes koene af Ålsø bar 
Faddere: Peder og Knud Christens Sønner, And-

ers Nielsøn, Anne Broges og Jens Cat-
holms koene samt Anne Andersdatter. 

1723 
Dom: 1 ^^ post Paschtos den 4. april intr. And 
ers Berns koene af Ålsrode 

1725 
Dom: 25. tri. den 18. november begra 
vet Anders Berns barn NIELS 2% år gi 



KAREN ANDERSDATTER BERN 

1725 ^̂  
Dom: 3 ^^^ post Pasch. den 22. april døbt Anders 
Berns barn af Ålsrode med Nafn: 

KAREN 
som Søren Rasmussens koene bar. 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Peder Olufsøn, Rasmus Ladekarl og Mi-
chel Sørensen af Høbjerg 
item: Knud og Peder Christensøner, Jens 
Christensen samt Jens Bastes og Jørgen 
Skoemagers koner af Ålsrode. 

1725 
Dom: 
koene af Ålsrode 
Dom: 1 ^^ p. tri. den 3. juni intr. Anders Berns 



ANNE ANBERSDATTER BERN 

1728 
Dom: 14 post trinitatis den 29. august døbt i Ål 
sø kirke Anders Berns narn af Ålsrode Nafnl. 

ANNE 
som Rasmus Nielsensykone af Ålsø bar 
Faddere: Niels og Knud Hiulmand, Peder Konge og 

Søren Rasmussens koene ^ alle af Ålsro-
de 
item: Lisbeth Christensdatter. 

1728 
Dom: 2o trinitatis den lo. oktober intr. Anders 
Berns koene af Ålsrode 

1731 
Dom: 9 trinitatis den 22. juli kastet 
jord på Anders Berns barn, som var 3 år 



KAREN ANDERSDATTER BERN 

1733 
Dom: V post Paschtos den lo. maj døbt Anders 
Berns barn af Ålsrode med Nafn. 

ANNE 
som Niels Hiulmands koene bar 
Faddere: Knud Hiulmand, Christen Sørensen, Peder 

Konge, Martinus Jensen og Kirsten 
Christensdatter - alle af Ålsrode. 

1733 
Dom: IV p. trinitatis den 28. juni intr. Anders 
Berns koene af Ålsrode. 



Den anden fæster på matr. 
nr. 15 var i 1724 Peder Lund. Han er gift før 
år 17o8 så han har måske været fæster allere-
de omkring år 17o8 . 



PEDER LUND 
FÆSTER PÅ MATRIKEL NR. 15 

FØR 1700 
HALVGÅRDSMAND 



PEDER LUND 

Født: 

Gift før 17o8 da kirkebogen starter. 



PEDER LUNDS HUSTRU. 

Født 

Gift før 17o8 da kirkebogen starter. 

1748. 

Dom: Miserie den 28. april jordet Peder Lunds 
kone af Ålsrode. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
PEDER LUND 



ANNE PEDERSDATTER LUND 

17o9 
Dom: 4 Quagragenes geneti den lo. marts døbt 
Peder Lunds barn af Ålsrode med Nafn: 

ANNE 
som Kirsten Smeds bar 
Faddere: Rasmus Bast og Niels Lund 

item: Søren og Anders Jensøn 
Karen Jensdatter af Homå 
samt Karen Nielsdatter af Grenå og 
Anne Jacobsdatter af Ålsrode. 

17o9 
tis. Dom: 3 post Pasch den 21. april intr. Peder 

Lunds koene af Ålsrode. 

1710 
Dom: Sexagenes den 23. februar begravet 
Peder Lunds barn af Ålsrode ungefær 1 
år gi. 



KAREN PEDERSDATTER LUND. 

1711 
Nyt Åarsdag den 1. januar døbt Peder Lunds barn 
af Ålsrode med Nafn: 

KAREN 
Anne Tærkildsdatter af Homå bar barnet. 
Faddere: Niels Lund i Høbjerg og 3 af hendes 

brødre - Anders Michel og Niels Jens-
øner 
item Karen Jensdatter sammesteds og 
Rasmus Lunds koene af Ålsrode 

1711 
Dom: 1 ^^ post Epiph den 11. januar be-
gravet Peder Lunds barn KAREN - 3 uger 
gi. 

1711 
Dom: Sept den 1. februar intr. Peder Lunds ko-
ene af Ålsrode 



MAREN PEDERSDATTER LUND 

1714 
Dom: Sept: den 28. januar døbt Peder Lunds barn 
i Ålsrode med Nafn 

MAREN 
Niels Hansens kone af Ålsrode bar barnet 
Faddere: NielsjLund af Allelev 

Søren og Rasmus Bødker af Homå 
item: 
Michel Koch sammesteds og 
Karen Lunds af Grenå samt 
Karen Andersdatter og si. Oluf Skov-
mands datter af Ålsrode. 

1714 
Den 14. marty begraven Peder Lunds barn af 
Ålsrode MAREN 8 eller 9 uger gi. 

1714 
Dom: V Quadragenes den 18. marts intr. Peder 
Lunds koene af Ålsrode. 



KAREN PEDERSDATTER LUND 

1715 
Dom: 3 post trinitatis den 7. juli døbt Peder 
Lunds barn af Ålsrode med Nafn 

KAREN 
som Søren Bødkers kone i Homå bar 
Faddere: Michel Bødker og hans kone i Ålsø 

Anders Joensen og Michel Koch i Homå 
Niels Lund i Allelev samt 
Jørgen Træskomands kone og 
Kirsten Jacobsdatter af Ålsrode. 

1715 
Dom: 7 trinitatis den 4. august intr. Peder 
Lunds koene åf Ålsrode 



JENS PEDERSEN LUND. 

Dom: 1 Quadragenes den 14. februar døbt i Ålsø 
kirke Peder Lunds barn af Ålsrode med Nafn 

JENS 
som Niels Hansens kone bar 
Faddere: Rasmus Lund og Peder Jensen af Ålsrode 

Jørgen Olufsen og Niels Andersen af 
Høbjerg samt 
Michel Bødkers kone og 
Degnens pige i Ålsø 

1717 
f! a 

Feria 2 Paschat den 29. marts intr. Peder 
Lunds koene i Ålsrode. 

1717 
Den 7. april begravet Peder Lunds 
barn af Ålsrode JENS 8 uger gi. 



JENS PEDERSEN LUND 

1718 
Dom: Sept den 13. februar døbt Peder Lunds dreng 
ebarn af Ålsrode Nafl. 

JENS 
som Dægnens koene bar 
Faddere: Niels Lund i Allelev 

Søren, Niels og Anders Bødker af Homå 
Michel Bødkers koene her af Ålsø og 
Søren Bødkers datter af Homå 

1718 Må være død dette år 



JENS PEDERSEN LUND 

1719 
da 

Dom: 2 Quadragenes den 5 marts døbt i Ålsø 
kirke Peder Lunds barn af Ålsrode med Nafn 

JENS 
som Søren Koches koene af Homå bar 
Faddere: Rasmus Lund, Niels Friis, Hans Rasmus-

sen og Peder Jensen af Ålsrode 
item: 
Præstensog Degnens piger samt 
Michel Bødkers koene her af Ålsø 

1719 
da 

Feria 2 Pasch den lo. april intr. Peder Lunds 
koene af Ålsrode. 
1748 
Festo Trinitatis den 9. juni Publice absolver 
ret Jens Pedersen Lund - Rytter og Karen Ja-
cobsdatter af Ålsrode for Lejermål-





BODIL PEDERSDATTER LUND 

Dom: 1 ^^ post Pasch den 2o. april døbt Pedér 
Lunds barn af Ålsrode med nafn 

BODIL 
som Niels Murmesters koene sammesteds bar 
Faddere: Søren Oldenborg og Christen Rasmussen 

begge åf Ålsrode 
Hans Rasmussen te Præstens 
Rasmus Albøges koene 
item: Dægnens og Rasmus Christensens 
piger sammesteds - alle af Ålsrode 

1721 
Feri 
af Ålsrode. 

da Feria 2 Pent 2. juni intr. Peder Lunds koene 

1742 
Feria 2 Pascat den 26. marts jordet Pe-
der Lunds datter NI. BODIL - gi. 31 år 



BODIL PEDERSDATTER LUND 

1723 ^ -
da 

Dom: 2 Quadrag. den 21. februar døbt Peder 
Lunds Barn af Ålsrode med nafn 

ANNA^ 
som Dægnens kone bar 
Faddere: Niels Bødker og Niels Sørensen af Hom^ 

Christen Sørensen og Mathis Hansøn 
item: Daniel skolemesters koene og 
Mette Rasmusdatter - alle af Ålsrode. 

1723 
Feri 
Lunds koene af Ålsrode 

da Feria 2 post Pasch den 29. marts intr. Peder 

1747 
Dom: 2 p. Pascat den 16. april Publice absolve-
ret Anna Pedersdatter Lund af Ålsrode og udlagt 
barnefader Peder Nielsen af Høbjerg 
1747 
Dom: lo p. tri. den 6. august døbt Anna Peders-
datters slegfredsbarn i Ålsrode 

ANDERS 

Anna Pedersen blev senere gift med Jens Sørensen 



ANDERS PEDERSEN LUND. 

1725 
Dom: 3 ^^^ p6st Epiph den 21. januar døbt i Ålsø 
kirke Peder Lunds barn af Ålsrode med nafn 

ANDERS 
som birkefogedenrNiels Jensens koene bar 
Faddere: ( sammen med en anden Dåb ) 

Niels Lund i Allelev, Niels Bødker i 
Homå item 
Niels Skræder, Ras&us Bast og hans søn 
Søren, Søren Jensen Bast, Hans Smed 
og Jens Christensens,koene samt 
Maren og Anna Christensdørte - alle af 
Ålsrode 

1725 
da 

Dom: 2 Quadr. den 25. februar intr. Peder 
Lunds koene af Ålsrode 

1725 
Dom: 25 p. tri. den 18. nov. begravet 
Peder Lunds barn ANDERS af Ålsrode 



MAREN PEDERSDATTER LUND 

1726 
t ia 

Dom: 3 advent den 15^ dec. døbt Peder Lunds 
barn af Ålsrode nafn 

MAREN 
som Dægnens koene bar 
Faddere: Jens Tæcher af Høbjerg: ^ - -

Christen Sørensen, AndersjAndersen 
Birthe Rytters af Ålsrode 
item Karen Jensdatter af Homå 

1727 
Den 6. jan. lagt jord på Peder Lunds 
barn MAREN 3 uger af Ålsrode. 

1727 
Dom: 
der Lunds koene af Ålsrode 

t ia Dom: 3 post Epiph den 26. januar intr. Pe-



ANDERS PEDERSEN LUND 

1728 
Dom: XV tri. den 5. sept. døbt i Ålsø kirke Pe 
der Lunds barn af Ålsrode med nafn. 

ANDERS 
som Niels Skræders koene bar 
Faddere( sammen med en anden dåb ) 

Søren Rasmussen og Søren Jensen Bast 
Hans Smed, Christen Broges koene, Kir-
sten Basts og Christen Bloch 
alle af Ålsrode 
Christen Smed af Homå , Karen Rasmus-
datter, Karen Ivers og Mette Anders-
datter af Høbjerg. 

1728 
Dom: 2o tri. den lo okt. intr. Peder Lunds koe 
ne af Ålsrode 

1729 
Den 2o. marts begravet Peder Lunds barn 
af Ålsrode ANDERS ungefær 3 fierding år 



NIELS; PEDER3EN; LUND .\ 

Født i Ålsrode ca 1712/13 som søn af Peder Lund 
ô ^ dennes hustru; som vi Ikke kender navnet på. 

Han blev fæster på Matr. nr. ^5.som halvgårds-
mand 



I 1741/42 var fæsterne på Ma-
trikel nr. 15 Niels Pedersen Lund og Jens 
I 1751 er der kun een fæster på gården. 

Niels Pedersen Lund fik fæste 
på gården i 1739 og samme år fik Jens Bloch 
fæste på den anden halvdel. 



FÆSTERE PÅ KATHOLM GODS I ÅLSRODE 
1751 EFTER JORDEBOGEN 

Matr. 
nr 
1 

BRUGERE 

PEDER HJORTH 6td .5 

AREAL 

skp.l fdk 1 
2 PEDER KONG 6 1 1 1 
3 CHRESTEN SØRENSEN SLOT 6 5 1 0 
4 PEDER IVERSEN 6 2 2 1 
5 PEDER SØRENSEN PRÆST 7 0 0 1 
6 PEDER FRANDSEN 6 1 2 o 
7 POUL SLOTT 6 4 2 2 
8 NIELS JACOBSEN 6 3 3 0 
9 NIELS HJULMAND 6 4 0 0 

lo SØREN JENSEN 6 4 2 2 
11 JØRGEN NIELSEN 6 4 3 2 
12 SØREN SKRÆDER 6 4 2 2 
13 SØREN BAST 6 2 1 2 
14 NIELS ANDERSEN 6 4 1 0 
15 NIELS LUND 6 2 1 2 
16 CHRISTEN BLOCH 6 1 0 2 
17 CHRESTEN MÅLBO 

HUSMÆND 

6 5 1 1 

1 LAURIDS CHRISTENSEN 
SMED 0 3 3 1 

2 SØREN MURMAND 0 2 0 2 
3 NIELS CHRISTENSEN 

SMED 0 1 0 2 



NIELS PEDERSEN LUND 
FÆSTER 1739 - 1778 



NIELS PEDERSEN LUND. 

Født på Matt. nr. 15 ca 1713. 
Han er søn af gårdfæster Peder Lund, så han bliv 
er fæster på sin fødegård. 

1737 
Dom: 18 post trinitatis den 2o. oktober trolovet 
Niels Pedersen og Lisbeth Jacobsdatter af Ålsro-
de. 

1737. 
Den 5. december copuleret Niels Pedersen og Lis-
beth Jacobsdatter af Ålsrode. 

1784 
Dom: Sexagenes den 15. februar kast jord på Niels 
Pedersen Lund, som døde i Ålsrode 71% år gi. 



LISBETH JACOBSDATTER. 

1711 
da 

Feria 2 Nat. 2. julidag den 26. december 
døbt Jacob Nielsøns pigebarn af Ålsrode med 
Nafn: 

LISBETH 
som Niels Hansens kone bar 
Faddere: Poul Iversøn, Anders Nielsen af Ålsro-

de 
Hans Christensøn og Hans Andersen af 
Høbjerg 
item: Peder Nielsen koene og 
Kirsten Jacobsdatter. 

1737. 
Dom: 18 post trinitatis den 2o. oktober trolov-
et Niels Pedersen og Lisbeth Jacobsdatter af 
Ålsrode. 
1737 
Den 5. december copuleret Niels Pedersen og Lis 
beth Jacobsdatter af Ålsrode. 
1777 

te 
Dom: VI post trinitatis den 6. juli blev gård 
mand Niels Lunds hustru Lisbeth Jacobsdatter af 
Ålsrode begravet 65 år gi. 



BØRN AF NIELS PEDERSEN LUND 
OG 

LISBETH JACOBSDATTER 



JACOB NIELSEN LUND 

1738 
Dom: 8 p. tri. den 27. juli døbt i Ålsø kirke 
Niels Lunds barn af Ålsrode Nafn 

JAGOB 
båren af Niels Hiulmands kone 
Faddere: Christen Cloch, Christen Slot, Peder 

Iversen, Ingvor Jensens koene og 
Boel Hansdatter 

Jacob Nielsen Lund blev fæstehusmand i Ålsrode og 
døde her 18o9. 

SKIFTE 
År 18o9 den 26. maj mødte i stervbostedet efter 
afdøde Jacob Nielsen Lund - fæstehusmand i Ålsrode 
skifteforvalteren fra Katholm gods proprietær J. 
Jørgensen ved fuldmægtigen Anders Johnsen Stohr, 
for at foretage og holde skifte og deling imellem 
den afdødes efterladte enke Maren Eriksdatter med 
laugværge Hans Nielsen Smed og de i ægteskab av-
lede børn som var: 
a) en datter Anna Kirstine 2^ år 
b) en datter Lisbeth 7 uger 
som formynder mødte Hans Slot da deres rette fød-
te værge Peder Nielsen Lund var sengeliggende - -



ANNE MARIE NIELSDATTER 

Dom: Jubil: den 8. maj døbt i Ålsø kirke Niels 
Lunds barn Al. 

ANNE MARIE 
Faddere( sammen med en anden dåb ) 

Peder Lund, Niels Hjulmand, Maren Niels 
datter, Anne Lunds og Anne Jensdatter 
Jens Bast og Chresten Bloch og Maren 
Jacobsdatter 

174o 
Feria 2 ^^ Pent den 6. juni intr. Niels Lunds 
kone i Ålsrode. 

178o 
Dom: Palmare den 19. marts i Ålsø kirke døbt Anne 
Marie Nielsdatter Lunds uægte barn af Ålsrode NI. 
NIELS båren af Peder Lunds hustru i Ålsrode 
Faddere: Jens Martinussen af Høbjerg, Jacob Poul-

sen og Kirsten Juchumsen af Ålsrode 
Jacob Lund og Hans Bødker fra Katholm 
Moderen til barnet angav at ungkarl Jens 
Juchumsen - Juchum Nielsens søn af Hø-
bjerg var barnefader - givet attest 14/9 
1824 



TVILLINGER 
PEDER NIELSEN LUND 
ANDERS NIELSEN LUND 

1744 
Dom: 11 post trinitatis den 9. august døbt Niels 

de 
Lunds 2 børn af Ålsrode NL: 

PEDER 
OG 

ANDERS 
det ene bar Kirsten Jacobsdatter 
det andet bar Karen Pedersdatter 
Faddere: Jens Lund, Peder Iversen, Peder Hjorth 

Anne Pedersdatter, Claus Murmands kone 
1744 
Dom: 16 post trinitatis intr. Niels Lunds koene 
af Ålsrode. 
1745 
3. søndag i Fasten den 21. marts jordet Niels 
Lunds barn af Ålsrode ( ingen navn ) 

1745 
den 16. juni Publ. absolv Niels Lundiog hans 
koene hvis barn blev ved dem. 

1745 
Dom: 1 ^^ p. tri. den 2o. juni jordet Niels Lunds 
mindste drengebarn af Ålsrode ( ingen navn ) 



MAREN NIELSDATTER LUND 

1746 
tia 

Dom: 3 advent den 11. december døbt Niels 
Lunds barn af Ålsrode Ni 

MAREN 
båren af hans søster K^ren 
Faddere: Jens Lund, Chresten Bloch Jens Rasmus-

sen, Karen Michelsdatter, Anne Peders-
datter. 

174% 
Dom: 3 post Epiph den 22 januar intr. Niels 
Lunds koene af Ålsrode 



PEDER, NIELSEN LUND. 

1752 
Dom: 2 post Epiph den 16. januar døbt Niels 
Lunds barn i Ålsrode NI. 

PEDER 
båren af Kirsten Jacobsdatter ibid 
Faddere: Jens Lund, Anders Andersen^ Boel Niels 

datter, Anders Jacobsen, Mag&8x§aga8a-
^a5&&g.Anne Ingvorsdatter 

1752 
Dom: Lætære den 12. marts intr. Niels Lunds Ro-
ne af Ålsrode. ^^ 

Peder blev fæster på sin fødegård. 



LISBETH NIELSDATTER LUND 

1757 
Dom: Reminis den 6. marts døbt Niels Lunds barn 
af Ålsrode NI. 

LISBETH 
båren af Jens Lunds koen ibid 
Faddere: Søren Skræder, Peder Bødker, Anders 

Jacobsen, Maren Sørensdatter. 

1757 
Feria 2 Pascat den 11. april intr. Niels Lunds 
koen af Ålsrode. 

1772 
Dom: Quasimodo geniti den 26. april confirmeret 
i Ålsø kirke Lisbeth Nielsdatter - Niels Peder-
sens datter - 14 år 



PEDER NIELSEN LUND. 

Fæster 1778 -



PEDER NIELSEN LUND. 

1752. 
Dom: 2 post Epiph den 16. januar døbt Niels 
Lunds barn af Ålsrode NI. 

PEDER 
båren af Kirsten Jacobsdatter ibid. 
Faddere: Jens Lund, Anders Andersen, Boel Niels 

Datter, Anne Ingvorsdatter 

Gift med Kirsten Sørensdatter. 

1827 
Død den 12. april. Begravet den 16. april Peder 
Lund - Aftægtsmand i Ålsrode. 



KIRSTEN SØRENSDATTER. 

Født ca 176o. 

Gift med gårdfæster i Ålsrode Peder Lund. 

1813. 
Den 29. september kastet jord på Aftægtsmand 
Peder Lunds afgangne hustru Kirsten Sørensdatter 
i Ålsrode. som døde den 24. næstforan - 53 år 
gi. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER PEDER LUND 
OG 

KIRSTEN SØRENSDATTER 



LISBETHSPEBERSDATTER LUND 

1781 
te 

Dom: V a" Epiph den 4. februar blev gårdmand 
Peder Nielsen Lunds hjemmedøbte datter 

LISBETH 
af Ålsrode frembåren til sin dåbs stadfæstelse 
i Ålsø kirke af Anne Marie Pedersdatter ophold-
ende sig hos skoleholderen Rasmus Pedersen af 
Ålsrode. 
Faddere: Jens Ingvorsen og Jacob Poulsen i Åls-

rode, 
Søren Terkildsen af Glatved 
Peder Hansen og Chresten Hemmesen ibid 

1781 
Dom: Invocavi den 4. marts intr. Peder Lunds ko-
ne af Ålsrode. 

1797 
1. søndag efter påske den 23. april confirmeret 
i Hoed kirke LISBETH PEDERSDATTER - Peder Lunds 
datter af Ålsrode født ibidm 16 1/4 år gi. 
18o5 
25. november gift med ungkarl Søren Andersen Præst 
i Ålsrode. 
1815 
Begravet 14' november i Ålsø kirkegård 



RASMUS PEDERSEN LUND. 

Dom: Jubilate den 29. april i Ålsø kirke døbt 
gårdmand Peder Nielsen Luhd og hustru Kirsten 
Sørensdattér af Ålsrode deres søn navnet 

RASMUS 
båren af skoleholderens hustru af Ålsrode. 
Faddere: Anders Fieldbonde af Høbjerg 

Niels Sørensen af Glatved 
Dorthe Sørensdattér af Hoed 
Dorthe Marie Jensdattef af Ålsrode. 

1787 
Festo trinitatis den 3. juni i Ålsø kirke intr. 
Peder Lunds hustru af Ålsrode. 

1788 
Dom: Annunciate Marie - onsdagen den 5. marts 
kastet jord på PéderpLunds yngste søn RASMUS i 
Ålsrode henimod 1 år gammel. 



MAREN PEDERSDATTER LUND. 

1789 
Dom: Ocu^i den 15. marts havde gårdmand Peder 
Nielsen Lund og hustru af Ålsrode en datter til 
dåben i Ålsø kirke kaldet 

MAREN 
båren af pigen Anne Marie gørensdatter tiende i 
Grenå 
Faddere: Peder Hemmesen og Niels Sørensen af 

Glatved, 
Jens Ingvorsen af Ålsrode og Thomas 
Hjorth af Høbjerg 

1789 
Dom: Pascha den 12 april intr. Peder Lunds hus 

tru af Ålsrode. 

1790 
Fer: II ^^ Pentec den 24. maj kastet jord på Pe-
der Lunds pigebarn af Ålsrode, som døde i Glat-
ved 1 3/4 år gi. 



SØREN PEDERSEN LUND. 

1782 
Dom: XXII ^̂ ^̂  aT trinitatis den 27. oktober hav 
de gårdmand Peder Nielsen Lund af Ålsrode en 
søn til dåben i Ålsø kirke Nme 

SØREN 
båren af Jens Jørgensens hustru i Ålsrode. 
Faddere: Anders Hansen, Laurs Slot af Ålsrode 

Rasmus Clausen af Høbjerg og 
Jacob Lund fra Katholm. 

1782 
Dom: XXVI a " trinitatis den 24. november i Ål-
sø kirke intr. Peder Lunds hustru af Ålsrode. 

1789 
te 

Dom: IV post Epiph den 1. februar kast jord 
på Peder Lunds afgangne søn SØREN af Ålsrode, 
som døde hos Søren Thomessen i Glatved i 7. år 



NIELS PEDERSEN,LUND 

1785 
Die Supplie Publ ( samme dag ) onsdagen den 13. 
april havde gårdmand Peder Nielsen Lund af Åls^ 
rode en søn til dåben i Ålsø kirke navnet 

NIELS 
båren af Jens Ingvorsens hustru i Ålsrode 
Faddere: Anders Hansen af Ålsrode 

Thomas Hjorth af Høbjerg 
Jacob Lund og Anna Jensdatter fra Kat-
holm. 

1785 
Dom: I ^^ trinitatis den 28. maj i Ålsø kirke 
intr. Peder Lunds hustru af Ålsrode. 

Niels blev fæster af sin fødegård 
efter faderen. 



SØREN PEDERSEN LUND. 

1791 
te 

Dom: IV a" trinitatis den 17. juli havde 
gårdmand Peder Nielsen Lund og hustru Kirsten 
Sørensdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ål 
sø kirke født den 11. næstforan kaldet 

SØREN 
båren af pigen Maren Sørensdatter fra Søeholt 
Faddere: Jacob Bruus, Hans Slot, Jacob Poulsen 

af Ålsrode og 
Niels Kjeldsen af Glatved. 

1791 
Dom: VIII a" trinitatis den 14. august i Ålsø 
kirke intr. Peder Nielsen Lunds hustru af Åls 
rode. 

18o8 
1. søndag efter Påske den 24. april confirmeret 
i Hoed kirke SØREN PEDERSEN - gårdmand Peder 
Lunds søn af Ålsrode født ibidm - 16 3/% år gi. 



ANNE MARIE PEDERSDATTER LUND 

1794 
Tredie Søndag efter påske den 11. maj i Ålsø 
kirke døbt gårdmand Peder Nielsen Lund og hus 
tru Kirsten Sørensdatter af Ålsrode deres pi-
gebarn, som var født den 3o. april, båren af 
pigen Karen Jensdatter Fieldbonde tiende i 
Grenå Værmølle. 
Faddere: Rasmus Smed af Glatved 

Jacob Lund af Ålsrode, 
Thomas Sørensen af Høbjerg og 
Anne Marie Sørensdatter fra Katholm. 

Barnets navn ANNE MARIE 

1794 
2. pinsedag den 9. juni intr. Peder Lunds hu-
stru af Ålsrode 

1794 
9. søndag efter trinitatis den 17. august kastet 
jord på Peder Lunds pigebarn af Ålsrode navnl. 
ANNE MARIE som døde den lo. august - 15 uger gi 



RASMUS PEDERSEN LUND. 

1795 
Trinitatis søndag den 31. maj havde gårdmand 
Peder Nielsen Lund og hustru Kirsten Sørensdat^^ 
ter af Ålsrode deres søn, som var født den 24. 
næstforan til dåben i Ålsø kirke båren af 
Niels Kjeldsens hustru af Glatved 
Faddere: Jacob Lund og Jens Ingvorsen af Ålsrode 

samt Jens Iversen og Thomas Sørensen 
af Høbjerg 

( Præsten har glemt navnet, men det er Rasmus ) 
1795 
3. søndag efter trinitatis den 21. juni kastet 
jord på Peder Lunds afdøde søn RASMUS af Åls-
rode død den 18. juni 3 uger gi. 
1795 
4. søndag efter trinitatis intr. Peder Lunds 
hustru af Ålsrode. 



TVILLINGERNE 

PEDER PEDERSEN LUND? 
OG 

JACOB PEDERSEN LUND. 

1796 
Femte søndag efter trinitatis den 26. juni hav-
de gårdmand Peder Nielsen lund og hustru Kirst 
en Sørensdatter af Ålsrode deres tvillingesøn-
ner, som var født den 7. næstforan og hjemme-
døbte den påfølgende 12. juni fremstillet til 
dåbs stadfæstelse i Ålsø kirke. 
Den ældste kaldet 

PEDER 
blev båren af jomfru Benedikte Brøchner i Ålsø 
præstegård 
Den yngste navnlig 

JACOB 
blev båren af jomfru Elisabeth Catrine Worsøe 
ibidm. 
Faddere til begge børnene vare: 

Jacob Lund af Ålsrode, Peder Sørensen 
af Ulstrup, Rasmus Smed og Niels Kjeld-
sens hustru af Glatved. 



1796 
9. søndag efter trinitatis den 24. juli intr. 
Peder Lunds hustru af Ålsrode. 
1796 
Elte søndag efter trinitatis den 7. august kast 
et jord på den ene af Peder Lunds tvillinge søn 
ner nabnet PEDER, som døde den 3o. juli 7 uger 
gi. 

1798 
Femte søndag i fasten den 25. marts kastet jord 
på gårdmand Peder Lunds afgangne søn JACOB som 
døde den 19. næstforan 1 3/4 år gi. 



MAREN PEDERSDATTER LUND. 

1799 
Tredie søndag efter Påske den 14. april havde 
gårdmand Peder Nielsen Lund og hustru Kirsten 
Sørensdatter af Ålsrode en datter til dåben i 
Ålsø kirke, som var født den 9. april og blev 
kaldet 

MAREN 
Samme blev båren af skoleholder Rasmus Pedersens 
hustru af Ålsrode. 
Faddere: Niels Kjeldsen af Glatved 

Hans Dam af Høbjerg, 
Jacob Lund og Anna Sørensdatter af Åls-
rode. 

1799 
1. søndag efter tri. den 26 maj intr. Peder Lunds 
hustru af Ålsrode. 

1815 
Confirmeret MAREN PEDERSDATTER af Ålsrode 
Faderen aftægtsmand Peder Lund - Moderen afg. 
Kirsten Sørensdatter i Ålsrode. - 16 år født 
9. april 1799 - Temmelig god Kundskab og god op-
førsel. 



JENS PEDERSEN LUND. 

1802 
Skiertorsdag den 15. april havde gårdmand Peder 
Nielsen Lund og hustru Kirsten Sørensdatter af 
Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som var 
født den 7. april. Samme blev kaldet 

JENS 
båren af pigen Marie Kirstine Mikkelsdatter af 
Glatved 
Faddere: Christen Bak af Ørenbergs Mølle 

Rasmus Terkildsen af Høbjerg 
Hans Slot og Jacob Slot af Ålsrode. 

1802 
5. søndag efter påske den 23. maj intr. Peder 
Lunds hustru af Ålsrode. 

1803 
Anden Pindsedag den 3o. maj kastet jord på gård-
mand Peder Lunds søn af Ålsrode JENS søn døde 
den do - 1 år gi. 



FOLKETÆLLING I ÅLSRODE 
1787 

2. familie: 

Peder Nielsen husbonde 35 år begge i 1. ægte 
skab - bonde og gårdbeboer. 

Kirsten Sørensdatter 
Lisbeth Pedersdatter 
Søren Pedersen 
Niels Pedersen 
Rasmus Pedersen 
Anders Andersen 
Rasmus Pedersen 

madmoder 27 år hans kone 
7 år 
4 år ugifte deres børn 
2 år 
1 år 

26 år ugift tjenestefolk. 
16 år do 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 0 I 

Peder Nielsen Lund husbonde 49 år begge i 1. 
ægteskab bonde og gårdbeboer 

Kirsten Sørensdatter hans kone 4o år 
Niels Pedersen 15 år 
Søren Pedersen 9 år 
Maren Pedersdatter 2 år ugifte deres børn 
Peder Sørensen 16 år ugift tjenestekarl. 



FÆSTEBREV TIL PEDER NIELSEN 
LUND = 12/2 1779 



FÆSTEBREV 

Mathias Peder Otto Rosenørn til 
Katholm - kgl. bestalter kammerjun-
cher 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst ligesom jeg herved stæder 
og fæster Peder Nielsen barnefødt i Ålsrode en 
mig tilhørende bondegård samme steds, som hans 
fader Niels Pedersen Lund sidst beboede og god-
villigen har afstået 
Hvilken gård står for hartkorn ager og eng 6 td 
3 skp. 3 fdk. 1 14/17 album bemeldte Peder Niels 
en Lund skal nyde , bruge og i fæste beholde med 
alle dens rette tilliggende i mark og by sin livs 
tid 
når han årlig i rette tider svarer alle kongelige 
contributationer, som nu er eller i fremtiden 
påbune vorder - så og det årlige landgilde efter 
jordebogen stor 2 td. rug, 2 td byg, 2 td. havre 
1 lam, 1 gås, 1 brændsvin , 2 høns og 4o æg og 
1 mark i spindpenge eller og tage imod spind om 
samme forlanges. 
Trolig forretter den ham befalede hoveri og 
gårdens bygninger forbedre og altid i god stand 
vedligeholde. Jorden lovlig og forsvarlig dyrk-
er og driver så intet deraf bortligger eller i 



andre måder forkommer og ej indtager nogen til-
huse uden mit vidende. Den behøvende besætning 
altid at tilsvare og iøvrigt rette sig efter 
hans Majestædt allernådigste love og anordning 
er og udvise sit herskab hørrighed og lydighed 
alt under dette fæstes fortabelse eller anden 
lovlig tiltale 

Katholm den 12. februar 1779 

M. Rosenørn 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS 
I ÅLSRODE ÅR I800 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS 
I ÅLSRODE ÅR I800 

Nr. 15 

Gårdfæster Peder Nielsen Lund. 

a) Et hus norden i gården, vender i øster 
og vester, 9 fag, 28 alen lang, 9 alen 
dyb,3% alen høje stolper og bygget af 
ege under og for det meste fyr overtøm-
mer med stråtag og klinede vægge 
Indrettet til: 
Stue, værelser, køkken og bryggers med 
loft over 5 fag, een skorsten, 1 jern-
kakkelovn og 1 kobberkedel i grue, der 
er udenfor taxationen. 
Disse 9 fag hus taxeres a^ faget for 
15 Rdl og udføres med 14o Rdl 

b) Et hus sønden i gården vender i øster 
og vester, 6 fag, 19 alen lang, 6% al 
en dyb, 3 alen høje stolper og bygget 
af ege under og for det meste fyr ov-
ertømmer 
Indrettet til: 
Stald, hakkelseshus og indkørselsport 
Taxeres a'faget for 8 Rdl er 5o Rdl 
Denne længe er tækket med stråtag og 
med klinede vægge 



c) Et hus østen i gården vender i sønder 
og nord, 7 fag, 3o 3/4 alen langt, 6% 
alen dyb, 3 alen høje stolper og byg-
get af samme materialer som længerne 
a) og b) 
Indrettet til : 
Lade og lo 
Taxeres a^faget for 9 Rdl og udføres 
med 6o Rdl 

d) Et hus vesten i gården vender i sønder 
og nord, lo fag, 28 alen lang, 7 % al-
en dyb, 3 alen høje stolper og byg-
get af samme materialer som forrige 
længer 
Indrettet til 
Stald, karlekammer, logulv, kohus - en 
husstue med loft over 2 fag, 1 skorsten 
Taxeres aT faget for 8 Rdl er 8o Rdl. 

e) Et hus vesten i gården vender i sønder 
og nord, 14 fag, 41 alen lang, 7 3/% 
alen dyb, 3 % alen høje stolper og byg-
get som forrige længer med undtagelse 
af overtømmeret som er af eg og bøg. 
Indrettet til: 
Lade, lo og vognrum 
Taxeres a^faget for 12 Rdl.- Udføres 
med 17o Rdl. 



JENS JENSEN HOULE 

FÆSTER 1832 - 1839 



JENS JENSEN HOULE 



METTE KIRSTINE JOHANNESDATTER 



Anmeldelse: 

1836 
Den 14. november anmeldte fæstegårdmand 
Jens Jensen Houle af Ålsrode at hans kone 
Mette Kirstine Johannesdatter i nat ved 
døden er afgået efterladende sig umyndige 
børn. 



SKIFTE EFTER 
METTE KIRSTINE JOHANNESDATTER 

I ÅLSRODE 



SKIFTE. 

År 1836 den 15. november indfandt skifteretten 
sig med tiltagne vitterlighedsvidner og vurde-
ringsmænd nemlig sognefoged Martinus Jensen og 
gårdmand Claus Præst af Høbjerg i stervboet ef-
ter Jens Jensen Houles afdøde hustru Mette Kir-
stine Johannesdatter af Ålsrode for at foretage 
lovlig registrering og vurdering af boets efter 
ladenskaber til deling mellem enkemanden som 
selv var tilstede og hans i ægteskab med den af 
døde sammenavlede børn som af enkemanden blev 
opgivne at være. 
1 datter Anne Sofie Jensdatter 7 år 
1 søn Severin Jensen 4 år 
1 søn Johannes Jensen 4 år 
For hvilke var tilstede som formynder gårdmand 
Søren Nielsen af Gravlev. 
I overværelse af foranførte personer påviste 
enkemanden følgende boets tilhørende effekter 
som således blev beskrevet således: 

Rdl Mrk Sk. 
1 fyrbord o 3 o 
1 barnestol o 1 o 
1 rødmalet fyrkiste o 4 o 
1 jern bilægger kakkelovn 6 o o 
1 stueur 2 o o 
1 uldsaks o o 4 



1 blåstribet olmerdugs overdyne 3 0 0 
1 sortstribet vadmels underdyne 2 o 0 
2 bolsters hovedpuder 0 2 0 
1 par blårgarns lagner 2 8 o 
1 gi. stolpeseng med omhæng 0 4 0 
1 rød og grønstribet olmerdugs 

overdyne 3 3 o 
1 hvid vadmels underdyne 1 3 0 
1 bolsters hovedpude 0 4 0 
1 hvid vadmels do 0 1 8 
1 lille fyrbord 0 1 8 
2 bøgestole o 1 8 
1 slagbænk 0 4 0 
1 fyrbord med åben fod 0 1 o 
2 hylder 0 0 8 
1 spindrok o 1 0 
1 løgte 0 0 8 
1 grynbøtte og 1 halmløb 0 0 8 
2 flødekar og 1 bliktragt 0 1 8 
1 fyr dragkiste 4 0 0 
1 sort kjole 0 3 0 
1 rødstribet do 1 3 o 
1 gulstribet do 0 2 0 
1 rødtavlet forklæde 0 3 0 
1 blåtavlet do 0 1 0 
2 hvide halstørklæder 0 3 0 
1 serses tørklæde 0 1 8 



6 kapper med snip og 2 huer 0 4 0 
1 fyr hængeskab 0 4 0 
1 fyrkiste - rødmalet 3 o o 
1 hjørneskab 0 4 0 
1 mæssing kedel 0 2 0 
1 jerngryde 0 2 0 
1 trefod og ildtang 0 3 0 
1 jernpande 0 2 0 
1 køkkenbord 0 1 8 
1 gi. skab 0 3 0 
1 kobberkedel - indmuret 8 0 0 
1 egekar med jerngjord o 4 o 
1 bagetrug 0 2 0 
1 kjærne og 1 strip 0 3 0 
1 øltønde og 1 øltragt 0 4 o 
1 ballie 0 1 8 
1 pose 0 2 0 
2 vandspande 0 2 0 
2 garnvinde 0 1 0 
3 hørleer 1 3 0 
4 særke og 2 par strømper 1 4 0 
1 par sko 0 2 0 
6 spølkummer og 1 glas o 1 o 
1 mangletræ 0 0 8 
1 hammer og 1 båndkniv 0 2 0 
1 huggestol o 1 0 
1 slibesten o 1 0 



1 fork og 1 hakke o 2 0 
1 jerngreb 0 1 0 
2 træskovle 0 0 12 
Noget gi. træskrammel 0 2 0 
4 hestedækkener o 4 0 
1 hakkelseskiste med kniv 1 3 0 
1 blakbroget ko lo år 9 0 0 
1 sorthjelmet do 9 år 8 0 0 
1 do 11 år 4 0 0 
1 rød do 12 år 4 0 0 
1 blakket do 9 år 8 o 0 
1 blakhjelmet kvie 2 år 3 0 0 
2 kalve 3 0 0 
2 får 18 0 0 
4 lam og 1 vædder 4 1 0 
2 grise 6 0 0 
4 høns o 3 0 
2 stiger 0 1 0 
Endnu befandtes som hører til be-
sætningen 
4 heste 
1 jernbeslagen vogn med behør 
1 trævogn 
2 jernharver og 2 jernplove 
1 træharve og 1 par seletøj 
4 plovseler 
Enkemanden erklærede at han ikke vidste mere at 
psM^se boet tilhørende og taxationsmændene er-



kiærede under lovens eed " så sandt hjælpe dem 
Gud og hans hellige ord " at den afgivne vurde-
ring var i overenstemmelse med deres sande værdi 

Med hensyn til den i boet fore-
findende sæd skønnes at intet deraf kan blive 
boet til indtægt når sæde og fødekorn fradrages 
Enkemanden opgav derpå følgende gæld: 
Til Hans Smed i Glatved 9 o o 
Til ungkarl Rasmus Hansen i Hoed 25 o o 
Husmand Hartvigsen i Grenå 6 o o 
Til Katholm jordebogs kasse er betydelig restan 
ce af penge og korn som nærmere under skiftet 
skal blive opgivet. 
Da intet var at foretage blev forretningen slut 
tet og bekræftet med underskrifter 

Hansen 
Jens Jensen 

Søren Nielsen 
Som vitterlighedsvidner: 

Martinus Jensen 
Claus præst 



Folketælling i Ålsrode 
1834 

Jens Jensen 48 år gift gårdfæster på en ud-
flyttet gård. 

Mette Kirstine Johansdatter 39 år gift hans 
kone 

Anne Marie Jensdatter 17 år ugift 
Jens Jensen lo år do 
Anne Sofie Jensdatter 5 år do 
Johannes Jensen 2 år do deres børn 
Søren Nielsen 26 år ugift 
Jens Jørgensen 67 år enkemand Tjenstefolk. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER JENS JENSEN HOULE 
OG 

METTE KIRSTINE JOHANSDATTER 



Anmeldelser: 
1835 
Den 18. juni anmeldte fæstegårdmand Jens Jensen 
Houle af Ålsrode at hans søn SØREN 6 uger gi. 
i dag ved døden er afgået uden at efterlade sig 
noget der kan blive til genstand for skifte 

Hansen 

Jens Jensen Houle 



PEDER JENSEN DREJER 



PEDER JENSEN DREJER 

Født i Homå 

Folketælling i Ålsrode 
1880 

et hus 

Peder Jensen Drejer 68 år enkemand født i Homå 
Mette Marie Jensen 59 år ugift husholder 

1898 
Peder Jensen Drejer død lo/Il 1898 og begravet 
25/11 98 husejer i Ålsrode født i Homå enke-
mand efter Hedvig Marie Lohmann i Ålsrode - 87 år 



HEDINGE M' JENSDATTER 

Født i Nødager. 



BØRN AF PEDER JENSEN DREIER 
OG 

HEDINGE M. JENSEN 



PEDER JENSEN DREIR 
FÆSTER 1839 - 1845 



FÆSTEBREV 



FÆSTEBREV. 

Jacob Hornemann Bindesbøll 
kgl. Majestæts justitsråd 
inspektør over det for den 
kgl. kasses regning overtag-
ne godser i Jylland 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst ligesom jeg herved ifølge 
det kongelige rentekammers resolution af 12. jan 
1939 stæder og fæster til Peder Jensen Drejer 
den fra Ålsrode udflyttede gård under Katholm 
gods som Jens Jensen Houle sidst havde i fæste, 
men nu har frasagt sig 
Denne gård med sammes tilliggende som nu står for 
contribunalt hartkorn ager og eng 5 td. 5 skp. 2 
fdk. 1/4 alb. må bemeldte Peder Jensen Dreier i 
fæste beholde sin livstid på følgende vilkår. 

1 At han fra 1. januar 
1838 til rette forfaldstider udreder og betaler 
alle af gården og dens hartkorn gående kongelige 
skatter, påbud og onera af hvad navn nævnes kan 
som enten nu er eller i fremtiden måtte blive på 
budne og deriblandt landskatten med dens fulde 
beløb uden at erholde den ved forordningen af 15 
april 1818 bestemte godtgørelse, så og brandkon-
tingentet af den sum hvortil gårdens bygninger 
nu er eller herefter måtte være indlemmede for 



under brandforsikringen. 
Så udreder han og alle personelle skatter, byrder 
og pålæg af sig selv, familie og folk, alt uden 
nogen slags godtgørelse. 

2) 

At han til hvert års Mortensdag og første gang til 
Mortensdag 1838 svarer i årlig landgilde 1 Rbd. 
3 mark - skriver een rigsbankdaler tre mark sølv 
1 td. rug, 1 td. byg, 1 td. 1 skp. havre, 1 gås, 
4o æg - alt forsvarligt og kornet med det ved for 
ordningen af lo. januar 1698 % 9 anordnede opmål. 

3 
At han forretter hoveri til Katholm hovedgård ef-
ter den derom oprettede hoveriforening af 28. 
april 1834. 

4 
At han stedse holder gårdens bygninger, besætning 
og inventarium samt føde og sædekorn vedlige i 
forsvarlig stand hvortil hører væggenes udspek-
ning og hvitning og tilsvarer samme i alle måder 
i overenstemmelse med den dette fæstebrev ved-
hæftede syns og overleveringsforretning. 

løvrigt har fæsteren at ret 
te sig efter hans kongelige Majestæts love og an-
ordninger, altså gøde, dyrke og drive sin fæste-
jord som det sig hør, ikke bortlejer eller halv-
sår samme eller på anden måde fravender noget af 



dens tilliggende, lægge flid på havedyrkning, 
hegn og plantning m.m. som befalet er, samt mod 
herskabet eller de som på sammes vegne har at be-
fale, at udvise hørrighed og lydighed - alt under 
dette fæstes fortabelse og anden lovlig tiltale. 
For indfæstning er fæsteren fritaget, hvorimod 
han udreder 9 td. rug og 4% td. byg hvoraf 4 % 
td. rug er erlagt til Mortensdag 1838. 
Endvidere udreder han alle med fæstebrevets ud-
stedelse og tinglæsning s^mt synsforretningen lov 
lig medgående omkostninger. 
I overenstemmelse med forordningen af 25. juni 
181o % 13 bemærkes at denne gård, hvis oprinde-
lige hartkorn var 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb 
ved magelag og udflytning ifølge det kongelige 
rentekammers resolution af 15. oktober 1831 er 
betaget den gårdsplads og liden toft hvorpå hvi-
ler hartkorn 3 fdk. 1/4 alb og endvidere er gård-
ens hartkorn ligesom de øvrige gårde i Ålsrode 
ved det kongelige rentekammers resolutioner af 
6. juli, 28. september 1833 og 17. september 1836 
forandret til forommeldte 5 td. 5 skp. 3 fdk. 1/4 
alb og det der ifølge afgåede hartkorn igen på-
lagt dels et bosted som nu haves i fæste af Ras-
mus Jensen og nogle husmandsjorder i Ålsrode og 
dels den gårdene betagne græsningsret i Ålsrode 
skov. 



Dette til bekræftelse under min hånd 
og segl. 

Katholm den lo. december 1839 

Bindesbøll. 

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

Aagaard. 

Gebyr: 
Tinglæsning 64 sk. 
Indførelse 15 sk. 
Justitsfonden 15_4/5_sk^ 

94 4/5 skilling Sølv 

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

P.T. Katholm d. 23. januar 184o 

Peder Jensen Dreir 



SYNSFORRETNING. 



SYNSFORRETNING. 

Jacob Aagaard 
virkelig justitsråd, byfoged 
og byskriver i Grenå samt 
herredsfoged og skriver i Nør 
re Herred 

Gjør vitterligt; 
At år 1839 mandagen den 18. november blev Grenå 
by og Nørre Herreds ret til befalet tid sat og be 
tjent af den ordinære dommer og skriver med stok-
kemændene Juul, L. Quist, N. Andresen og Jens Thø 
ger af Grenå. 
Til afhjelmning fremlagde sognefoged og gårdmand 
Peder Hansen af Ålsø og gårdmand Christian Jensen 
af Fuglsang under Hessel gods en af den overenstem 
mende med forordningen af 8. juni 1787 afholdt 
syns og taxationsforretning over en fra Ålsrode 
by udflyttet gård af hartkorn 5 td. 6 skp. 1 fdk 
% alb som tiltrædes af ny fæster Peder Jensen 
Dreir. 
Den fremlagte Syns og Taxationsforretning actue-
res til indlemmelse sålydende: 
År 1839 den 11. november indfandt undertegnede 
sig ifølge rettens udmeldelse af 4. denne måned 
i en fra Ålsrode by udflyttet gård under Katholm 
gods af hartkorn 5 td. 6 skp. 1 fdk. % alb der 



sidst'havdes i fæ^te af Jens Jensen Houle for i 
bverenstemmelse med forordningen af 8. juni 1787 
at afholde en lovlig syns og taxationsforretning 
over bemeldte gårds bygninger med sammes tilhø-
t^nde besætning og inventarium - alt til over-
levering til ny fæster Peder Jensen Dreir. 
I overværelse af forvalter Hansen bg den nye fæst 
er foretog vi forretningen således: 

A) Bygningerhe besigtigede 
vi således. 

1) Stuehuset er den nordre længe, består af lo 
fag - 9 alen dyb, bygget ag ege under og fyr 
overtømmer med murede vægge med undtagelse af 
nordre side som er klinede, samtstråtag og 
indrettet fra vestre ende med 3 fag til stor-
stue, 1 fag til forstue og spisekammer, 3 fag 
til dagligstue og sovekammer, 1 fag til køk-
ken med skorsten og bageovn og 2 fag til bryg 
gers. 
Bygningen befandtes forsynet med fyrrefjelle-
loft over 7% fag og 8 døre samt 6% fag vindu-
er med de fornødne hængsler og beslag. 

2) Den østre længe består af lo. fag, 9 alen dyb 
bygget af ege under og fyr overtømmer med kli 
nede vægge og stråtag og indrettet fra nordre 
ende m3d 3 fag til kostald, 1 fag til karle-
kammer 4 fag til stald med fornødne krybber 



og spildtove og 2 fag til hakkelseshus. Denne 
bygning befandtes forsynet med 3 døre og 1 lu 
ge hvorpå er anbragt; de fornødne hængsler og 
beslag. 

3) Den søndre længe eller laden består af 11 fag 
11 alen;dyb og bygget ^^^samme slags ma^eria-

^ Ler som foranførte med klinede vægge med und-
. tagelse af gavlen som er murede samt stråtag 
og indrettet fra østre ende med 2 fag til lo 
og 2 fag til korngulv, 2 fag til lo, 3 fag til 
korngulv, 2 fag til lo og 2 fag til korngulv. 
På denne bygning er anbragt 2 døre og 2 lem-
mer samt 3 kvistluger som er forsynet med hæng 
sier og beslag. 

4) Den vestre længe består af lo fag 8 alen dyb, 
bygget af samme slags materialer som foranfør 
te med Ikinede vægge med undtagelse af den 
søndre gavl som er muret og med stråtag og ind 
rettet fra søndre ende med 2 fag til fårehus, 
2 fag til do, 2 fag til do, 2 fag til tørve-
hus og 2 fag til vognport. På denne bygning 
er anbragt 3 døre forsynet med hængsler og be 
slag. 

Samtlige bygninger befandtes i god og velvedlige 
holdt stand uden mangler. 

B) Besigtigede vi gårdens be-
sætning og inventarium og 
forefandt samme således. 



5 år 28 0 0 
5 år 2o 0 o 

lo år 14 0 0 
15 år lo 0 0 

1 sortbrun hoppe 
1 rødblisset hest 
1 brunblisset do 
1 mørkrød hoppe 
1 jernbeslagen vogn med 

med høstfielle og øvrigt tilbehør lo o o 
1 gi. trævogn med fjelle 3 o o 
1 jern svingplov 2 3 o 
1 jernharve 1 3 o 
1 træharve o 3 o 
Seletøj til 4 heste _2 o o 

Summa besætning og inventar 94 3 o 

Foranstående besætning og invebtarium skønnes til 
strækkelig til gårdens drift og hoveriets bestrid 
else. 

C) Føde og sædekorn 
Når der tages hensyn til det nødvendige folkehold 
og til den udsæd gårdens jorder efter areal og 
bonitet udfordrer vil for 1 år behøves til føde-
korn: 14 td. rug, 8 td. byg, og 2 td. boghvede 
samt til sædekorn: 12 td. rug, 5 td. byg, lo td. 
havre og 2 td. boghyede, hvilket korn efter fæst 
erens erklæring forefandtes i strået af det i 
indeværende høst avlede. 
Således har vi afholdt denne forretning efter 
bedste skønnende og overbevisning, hvilket vi 
inden retten næste tingdag med vor eed vil be-
kræfte. 



Datum ut supra 

Peder Hansen 
Christian Jensen 

Imod denne forretning og dens afhjelmning haves 
intet at erindre. 

Hansen 

Peder Jensen Dreier. 

Forelagt og afhjelmet i retten den 18. november 
1839 

Aagaard 

Syns og taxationsmændene blev foreholdt deres af 
fattede forretning og de bekræftede samme med 
lovens eed. 

Demitterede 
Retten hævet 

Aagaard 

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

Grenå den 19. november 1839 

Aagaard. 



Peder Jensen Drejer afstår sin gård 
og bliver husfæster i Ålsrode, idet han overtag-
er det hus som Jens Jensen Smed tidligere havde 
haft i fæste, og Jens Jensen Smed bliver aftægts 
mand hos ham. 



FÆSTEBREV. 

Adolf Wilhelm von Dinesen, kaptain 
i det kongelige artelleriregiment, 
ridder af dannebrogen og den frans 
ke æreslegion, ejer til hovedgård-
en Katholm med underliggende gods 

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

1 
Alle af hus og hartkorn gående kongelige skatter 
påbud og onera af hvad navn nævnes kan, som enten 
nu er eller i fremtiden påbudne vorder og deri-
blandt landskatten med dens fulde beløb uden at 
erholde den ved forordningen af 15. april 1818 
bestemte godtgørelse af fæsteren til rette for-
faldstider - så og brandkontingentet af den sum 
hvorfor husets bygninger nu er eller herefter vor 
der indlemmende for i brandforsikringen - så ud-



reder han og alle personelle skatter af sig og 
familie - alt uden nogen godtgørelse. 

2 

I årlig landgilde svarer fæsteren lo - skriver ti 
Rigsbankdaler sølv - som betales hvert års 11. 
november og forretter årlig på egen kost og med 
egne redskaber til hovedgården 36 arbejdsdage af 
ugedage forrettes 1 hver uge og begyndende med 
sammes præstationer hvert års 1 marts og fort-
sættes dermed fra dette tidspunkt ugevis indtil 
samtlige dage er forrettet - for hver dag som ej 
er forrettet betaler han 16 mark sølv, der er-
lægges hvert års 11. november. 

3 
Husets bygninger vedligeholder fæsteren i forsvar 
lig stand hvortil hører væggenes årlige udspek-
ning og hvitning ud og indvendig og til enhver 
tid tilsvarer bygningerne, som han ifølge vedhæf 
tede syns og overleveringsforretning har modtaget 
samme. 

4 
Husets jorder dyrker og driver han forsvarligt-
ikke bortleje eller halvså samme eller på anden 
måde fravende noget af dets tilliggende, lige-
ledes skal han behandle den til huset hørende eng 
forsvarligt og navnlig skal han være aldeles u-
berettiget til deri at skære tørv uden godsejer-
ens tilladelse og anvisning - han skal lægge flid 



på havedyrkning, beplante hegn omkring haven og 
forøvrigt plante træer til læ for huset efter an-
visning. 

5 
Fæsteren må ej huse løsgængere og ej indtage ind-
siddere uden godsejerens vidende og tilladelse. 
Forrige fæster Jens Jensen Smed skal han sin livs 
tid huse frit. 

6 

Fæsteren betaler alle af fæstebrevets udstedelse 
, overleverings, synsforretningens tinglæsning m. 
m. lovlig flydende omkostninger. 

7 
I indfæstning er betalt 6o Rbd. sølv 
løvrigt retter fæsteren sig efter de kongelige lo-
ve og anordninger, navnlig forordningen af 19. 
marts 1838 - viser sit herskab og dettes fuldmæg-
tig tilbørlig hørrighed og lydighed alt under det 
te fæstes fortabelse og anden lovlig tiltale. 
Ifølge forordningen af 25. juni 181o attesteres at 
der ved denne fæsteoverdragelse ikke er sket nog-
en forandring i husets tilliggende. 

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

Dinesen 



Ligelydende priginalt fæstebrev har jeg modtaget 
og forpligter mig til nøjagteligen at opfylde alle 
dens foreskrevne punkter. 

Peder Jensen Drejer 
m.f.p. 



Folketælling i Ålsrode 
1845 

et hus 

Peder Jensen Drejer 33 år gift født i Homå -
husmand 

Hedinge M. Jensdatter 4o år gift født i Nødag-
er - hans kone 

Mette Pedersdatter 12 år født i Ålsø sogn ugift 
Jensine Pedersdatter lo år født i Ålsø sogn 

ugift - hans børn 
Jens Jensen 72 år født i Ålsø sogn - aftægts-

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

sidderfolk 
Karen Vendelboe 37 år født i Ålsø sogn - hans 

kone 



I 1854 køber Peder Jensen Dreyer sit fæstehus til 
selveje. 



År 1854 den 18. dec. blev i retten læst skøde fra 
Major, Ridder og Dannebrogsmand v. Dinesen til 
Katholm til Peder Jensen Dreyer på et hus i Åls-
rode. 

SKØDE 
Jeg underskrevne Adolf Wilhelm v. Dinesen, Major, 
Ridder af Dannebrogen og den franske æreslegion, 
ejer af Katholm hovedgård med underliggende gods 
tilstår og hermed vitterliggør åt have i overen-
stemmelse med vedhæftede købekontrakt af 11. juli 
dette år solgt af afhændet, ligesom jeg herved 
sælger, skøder og aldeles overdrager fra mig og ar 
vinger til Peder Jensen Dreyer, det mig i Ålsrode 
by, Ålsø sogn, Sdr. Herred ejende hus som hidtil 
har været bortfæstet til køberen med al dets til-
liggende af ager og eng således som det findes be 
tegnet på medfølgende kort og som er ansat for 
hartkorn, ager og eng under 
Matr. nr. 37 for 4 skp. 1 fdk. 2% alb med gammel-

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

nr. 37. 
og da køberen førnævnte Peder Jensen Drejer har 
berigtiget den anordnede købesum looo Rbd. ved 
til mig at have erlagt kontant 4oo Rbd. og for 
resten af købesummen udstedt lovformlig 1. priori 



panteobligation i ejendommen så skøder og overdra 
ger jeg herved til efternævnte Peder Jensen Drej-
er alt foran nævnte som ved den påberåbte købe-
kontrakt solgte hus med tilliggende således som 
og på de vilkår som i købekontrakten er stipule-
rede og med de samme rettigheder og forpligtelser 
som jeg ifølge skøde af 13/12 1839 har ejet samme 

Det til bekræftelse under min hånd 
i 2 vidners overværelse 

Katholm d. 11/12 1854 
Dinesen 

Til vitterlighed 
C. D. la Cour H. Winde 

Læst 18/12 1854. 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

et hus 

Peder Jensen Drejer 60 år født i Homå enkemand 
husejer og capitalist. 

Mette Marie Jensen 59 år ugift født i sognet 
husholderske. 

I 1186 sælger Peder Jensen Drejer sin ejendom til 
gårdejer Martin Christensen Brun i Ålsrode. 



SKØDE. 

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

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

o,33 kr. 
med derpå værende bygninger med disses mur og nag 
elfaste tilbehør, ejendommens beholdning af gød-
ning, afgrøde og fourage, besætning samt inventar 
og alle mine indbogenstande uden undtagelse. 
Da Martin Brun har berigtiget købesummen 2,6oo kr 
derved at han har udbetalt mig panteobligation 
med 1. prioritet i det herved solgte så skal den 
anførte ejendom med tilbehør tilhøre ham med de 
samme rettigheder og forpligtelser som den har 
tilhørt mig og iøvrigt på vilkår at jeg forbehold 
er mig den bopæl i bygningen jeg hidtil har benyt 
tet for tiden fra dags dato til 1. maj 1887, hvil 
keh beboelse for stemplets skyld ansættes til en 
værdi af 3o kr. og at han betaler skatter og af-
gifter af ejendommen fra dags dato og udreder de 
ved nærværende overdragelse forbundne omkostninger 
En på Matr. nr. 17 ^ hæftende vejret hæfter også 



på Matr. nr. 17 ^ 

Ålsrode d. 11/5 1886 

Peder Jensen Drejer 
m.f.p. 

Til vitterlighed: 
Hans Andersen Hans Sørensen 

1916 

Matriklerne sælges ved skøde af 1/11 1916 - læst 
13/11 1916 til hofjægermester H. Collet på Kat-
holm og salget medfører at matriklerne kom under 
Katholm 



FÆSTEBREV TIL 

ULRICH APPELDORF 

19/6 1843 



FÆSTEBREV. 
19/6 1843 

Adolf Wilhelm von Dinesen - kapta-
in i det kongelige artelliriregi-
ment, rider af dannebrogen og den 
franske æreslegion - ejer af Kat-
holm hovedgård og underliggende gods 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst, ligesom jeg herved stæder 
og fæster til Ulrich Appeldorf den mig tilhørende 
gård i Ålsrode by som Peder Jensen Drejer sidst 
havde i fæste, men nu har frasagt sig. 
Denne gård med sammes tilliggende der står for 
hartkorn ager og eng 5 td. 5 skp. 2 fdk. 1/4 alb 
må bemeldte Ulrich Appeldorff og efterlevende en-
ke i fæste beholde deres livstid på følgende vil-
kår: 

1 

At han til rette forfaldstider udreder og betal-
er alle af gården og dens hartkorn gående konge-
lige skatter, påbud og onera være sig af hvad 
navn nævnes kan, som enten nu er eller herefter 
måtte vorde påbuden og deriblandt landskatten 
med dens fulde beløb og altså uden at erholde 
den ved forordn, af 15. april 1818 & 5 bestemte 
godtgørelse, samt brandkontingentet såvel ordi-



nært som extraordinært af den sum gårdens byg-
ninger nu er eller bliver forsikrede for i brand 
kassen - så udreder han og alle personelle skat-
ter, byrder og pålæg af sig selv , familie og 
folk - alt uden nogen slags godtgørelse. 

2 

At han til hvert års Mortensdag svarer i årligt 
landgilde 1 rbd. 3 mark, 2 td. rug, 2 td. byg, 
2 td. 2 skp. havre, 1 lam, som ejeren lig skik og 
brug på andre hovedgårde forbeholder sig at ud-
tage af de bedste af flokken, 1 gås 4o æg og 2 
høns - alt forsvarligt og kornet med det i forord, 
af lo. januar 1698 & 9 bestemte opmål, ai levere 
her ved gården eller i nærmeste købstad. Lam, gås 
æg høns leveres fra Set. Hansdag når forlanges. 

3 
At han forretter hoveri til Katholm hovedgård ef 
ter den derom oprettede hoveriforening af 28. au 
gust 1834 - følgelig en fuld gårds fuld hoveri. 
Af foreningen vedhæftes dette fæstebrev en ex-
trakt. 

4 
Gårdens bygninger,besætning og inventarium samt 
sæde og fødekorn holder fæsteren stedse vedlige 
i forsvarlig stand og tilsvarer samme i overen-
stemmelse med herhæftede synsforretning og han 
skal desuden hvert år udspække og kline gårdens 



bygninger såvel ud- som indvendigt. 
5 

Gårdens tilliggende jorder inddeler, dyrker, gø 
der og brakker han på bedste måde og intet deraf 
bortlåner, udlejer, til upligt bruger eller bru 
ge lader, ligesom han intet deraf må sælge eller 
ril andre overdrage nogen andel af gårdens indav 
lede hø, halm eller tørv, men alt det indavlede 
af hø og sæd hjemføre til gården og foderet for 
bruges der, ligesom han og haver at behandle 
gårdens tørveskær vel og forsvarligt, således 
som han anvises og foreskrives. Engenes udgrav-
ning og hensigtsmæssige og forskriftsmæssige be 
handling gøres ham til pligt 

6 

Med krohold, brændevinsbrænden og anden utilla-
delig handel må fæsteren ikke befatte sig, ej 
heller må han huse mistænkelige personer og ikke 
tage inderste til huse uden godsejerens samtyk-
ke. 
løvrigt haver fæsteren at rette sig efter hans 
kongelige Majestæts love og anordninger, lægge 
flid på havedyrkning, hegn og plantning m.m. som 
befalet er samt mod herskabet og den på hans veg 
ne har at befale udvise hørrighed og lydighed -
alt under dette fæstes fortabelse og anden lov-
lig tiltale. 



I indfæstning er betalt 15o Rbd. og fogedpenge 
heraf og har fæsteren herudover at tilsvare alle 
af dette fæstebrevs udstedelse og tinglæsning 
samt syns og overleveringsforretningen lovlig 
flydende omkostninger. 
At gårdens hartkorn og jordtilliggende er ufor-
andret det samme som i forrige fæsters tid atte-
steres ifølge forordning af 25. juni I 8 I 0 & 13 

Til bekræftelse under min hånd og segl 
Katholm den 19. juni 1843 

Dinesen 
Læst i Nørre Herreds ret mandagen den 19. juni 
1843 og protokolleret 

Ågård. 
Ligelydende originalt fæstebrev med vedhæftede 
synsforretning og hoverifortegnelse har jeg mod-
taget og forpligter mig til samme at efterleve. 

Katholm den 29. oktober 1843 
Ulrich Appeldorff 

Til vitterlighed: 

Hansen N. Mandrup 

Nye Matr. 4 td. 2 skp. 2 3/4 alb. 
Gammelskat 38 Rbd. 85 sk. 



ULRICH APPELDORFF 

Født ca 18o2 i Seden sogn , Odense Amt 

Gift 1. gang med Maren Larsdatter 

Efter folketællingen fra 1845 i Ålsrode boede de 
den første tid i Skjellerup - Svendborg amt - og 
flytter derfra til Dalby sogn på Hindsholm. Her 
var der flere der var flyttet til Ålsø sogn og 
de har sikkert fået mod til at prøve selv og 2/6 
1842 er der skrevet fæstekontrakt på en gård i 
Ålsrode og de flytter hertil^ 
I 1849 dør hans kone Maren Larsdatter og Ulrich 
Appeldorf gifter sig igen. 

Gift 2. gang med Petrea Sofie Kragh. 

Ulrich Appeldorff opgiver sit fæste på gården i 
Ålsrode 3/lo 1851 og flytter til Ålsø hvor han i 
1855 bor i et hus. 



ULRICH APPELDORFFS HUSTRU 

MAREN LARSDATTER. 

Født ca 1812 i Marslev - Odense amt. 

Gift med senere gårdfæster i Ålsrode Ulrich Ap-
peldorff 

Dør i Ålsrode 1849 



Folketælling i Ålsrode 
1845 

Ulrich Appeldorf 43 år gift født i Seden Oden 
se amt gårdmand. 

Maren Larsdatter 33 år gift født i Marslev -
Odensen amt hans kone 

Jacob P. Appeldorf 13 år ugift født i Skjel-
lerup Svendborg amt 

Lars K. Appeldorf 9 år ugift født i Skjellerup 
Svendborg amt 

Hans Herik Appeldorf 6 år ugift født i Dalby 
Hinsholm Odense Amt 

Carl Appeldorf 2 år ugift født i sognet 
deres børn. 

Jens Olesen 22 år ugift født i Dråby Randers 
amt 

Karen M. Simonsdatter 29 år ugift født i Vis-
tofte Randers amt 

Maren Andersdatter 18 år ugift født i Lyngby 
Randers amt tjenestefolk. 



FÆSTEKONTRAKT 
2/6 1842 



FÆSTEKONTRAKTi 

Da fæstegårdmand Peder Dreier af Ålsrode erstår 
at afstå sin i fæste havende gård i Ålsrode, der 
står for hartkorn, ager og eng 5 td. 5 skp. 2 fdk 
1/4 alb. til Ulrich Appeldorff af Hindsholm i Fyn 
tilsiges han herved fæste på gården for sig og 
hans kones livstid på følgende vilkår. 

1 
At han årligt til rette forfaldstider og fra 1. 
juli dette år at regne udreder og betaler alle af 
gården og dens tilliggende gående kongelige skat-
ter og påbud og onera af hvad navn nævnes kan, 
som enten er eller i fremtiden måtte vorde påbud-
ne og deriblandt landskatten med dens fulde beløb 
og altså uden at erholde den ved forordning af 15 
april 1818 % 5 bestemte godtgørelse, så og brand 
kontingentet af den sum gårdens bygninger er eller 
bliver forsikrede for i brandkassen, så udreder 
han og af sig selv, familie og folk alle personel 
le skatter - alt 8den nogen slags godtgørelse. 

2 
Årlig landgilde svarer han til hvert års Mortens-
dag i penge 1 Rbd. 3 mrk. - 2 td. rug, 2 td. byg, 
2 td. 2 skp. havre, 1 lam, hvilket ejeren efter 
skik og brug på andre hovedgårde forbeholder sig 
at udtage af de bedste af flokken, 1 gås, 2 snese 
æg - alt forsvarligt og godt og kornet med det ved 



forordn, af lo. januar 1698 % 9 bestemte opmål at 
levere enten her ved gården eller nærmeste købstad 
efter ejerens bestemmelse, lam og gås, æg og høns 
leveres fra Set. Hansdag, når forlanges. 

3 
Han forretter hoveri til hovedgården Katholm efter 
den derom oprettede hoveriforening af 28. august 
1834 - følgelig en helgårds fuldt hoveri. Af dette 
hoveri udføres det sQm forefalder i indeværende 

r 

juli måned og fremdeles i den fulde udstrækning 
fra 1. november dette år. Derimod tilsiges ham i-
mod at han til 1. august.d. år. betaler 5 Rbd. fri 
tagelse for videre af hoveriets udførelse i august 
september og oktober mdr. , men at han dog udfører 
1 pløjning og harvning til vintersæden, samt for-
retter en kørsel der kunne forefalde i de nævnte 
måneder og som er bestemt i huveriforeningen. 

4 
Han holder gårdens bygninger, besætning og inven-
tarium i en sådag stand at samme ved den afholden 
de synsforretning kan overleveres ham uden mang-
ler og derfor i lige så god stand, som den hvori 
Peder Dreier han modtaget samme, ligesom han og 
bliver pligtig til at vedligeholde og forbedre sam 
me således at det hele til enhver tid kan stå for 
et lovligt syn uden mangler og indbefattes også 



under denne vedligeholdelse væggenes udspækning og 
hvitning både ind - og udvenvigt. 

Gårdens jorder er han pligtig at inddele, dyrke 
og brakke samt gøde og behandle på bedste måde og 
intet deraf bortleje, udlåne eller halvså, lige-
ledes må han intet deraf sælge eller på anden måde 
til andre overdrage neget af gårdens hø, halm og 
tørv, men alt det indavlede af korn og hø hjemfø-
re til gården og fodret forbruges der. Ligesom 
han og behandler gårdens tørveskær vel og forsvar 
ligt således som han foreskrives og anvises. Enge 
nes udgravning og hensigtsmæssige behandling gør-
es ham også til en pligt. 

6 

Fæsteren må ikke indtage indsiddere uden godsej-
erens utrykkelige tilladelse og retter han sig 
forøvrigt efter de kongelige love og anordninger 
angående fæsteforhold og navnlig bestemmelserne i 
forordningen af 9/3 1838. Lægge flid på havedyrk-
ning, hegn og plantning m.m. som befalet er og vi 
se sit herskab eller den som på hans vegne har at 
befale hørrighed og lydighed. 

7 
I indfæstning betaler han 15o Rbd. samt foged-
penge lo% heraf. Af dette beløb erlægger han 
straks ved denne kontrakts underskrift 5o Rbd. og 
resten 11. dec. termin d.år. til hvilken tid han 



når Peder Jensen Dreier har frasagt sig sit fæste 
og når de i det foregående beskrevne vilkår er op 
fyldte så erholder han fæstebrev på gården. 
Alle med fæstebrevets udstedelse, tinglæsning og 
gårdens overlevering flydende omkostninger betal-
er fæsteren. 
Til sikkerhed for at fæsteren opfylder de herved 
beskrevne vilkår i henseende til indfæstningens 
betaling og gården samt besætningens forsvarlige 
istandsættelse til den fastsatte tid og landgild 
ets betaling for i år forbeholder ejeren sig ef-
ter forordn, udpantningsret i alt fæsterens ind-
og udbo samt kreaturer af hvad navn nævnes kan som 
han ejer eller bliver ejende. 

8 

Efter foranstående kontrakts fastsatte betingel-
ser i klausuler og punkter indgår jeg Ulrich Appel 
dorff herved i at modtage den anmeldte gård i fæs 
te og forpligter mig til fra min side på det nøj 
este at holde og efterkomme kontraktens betammel-
ser. 
Af denne kontrakt der er udfærdiget i tyende an-
tal erholder godsejeren det ene exemplar og det 
andet overleveres Ulrich Appeldorff. 

Til bekræftelse underskrives kontrakten 
i vidners overværelse. 



Katholm den 2. juni 1842. 

På godsejerens vegne: 
Petersen 

Godsforvalter 
Ulrich Appeldorff 

Til vitterlighed: 

N. Markussen 
Simon Pedersen. 



SYNS - OG OVERLEVERINGSFORRETNING 
25/2 1843 



SYNS - OG OVERLEVERINGSFORRETNING 

År 1843 den 25/2 mødte underskrevne sognefoged Pe-
der Hansen af Ålsø og gårdmand Chresten Jensen af 
Fuglsang i den gård på Ålsrode mark, som Peder Dre 
jer hidtil har haft i fæste for ifølge udmeldelse 
af 9/2 i Nørre Herreds ret at syne og taxere den-
ne gårds bygninger, besætning og inventarium og ov 
erlevere samme til ny fæster Ulrich Appeldorff. 
Ved forretningen mødte godsforvalter Petersen på 
herskabets vegne, ligeledes var den nye fæster til 
stede. 
Forretningen blev foretaget og fremmet som følger: 

A) BYGNINGER. 
1) STUEHUSET beliggende i nord^ bestående af lo fag 

9 alen dyb og opført af ege under og fyr overtøm 
mer, med murede ydervægge af brædte sten, med 
undtagelse af nordre side, som var klinet, samt 
stråtag. Længen e^ således indrettet fra vestre 
ende: 
3 fag til storstue, 1 fag til forstue og spise-
kammer, 3 fag til dagligstue og sovekammer, 1 
fag til køkken med skorsten og bageovn og 2 fag 
til huggehus. Over 2 ^ ^åg er bræddeloft. I so-
vekammeret bræddegulv og forøvrigt stengulv. 
Bygningen har 8 døre og 1% fag vinduer forsyn-
et med beslag og uden mangler. 



2) ØSTRE LÆNGE 9 alen dyb og bygget af ege under og 
fyr overtømmer med klinede vægge og stråtag og^ 
indrettet fra nordre ende: . 
3 fag til kostald, 1 fag til karlekammer, 4 fag 
til stald med fornødne krybbe og spiætove og 2 
fag til hakkelseshus. 
1 bygningen er 3 døre og 1 luge forsynet med be-
slag og hængsler. 

3) SØNDRE LÆNGE 11 fag og 11 alen dyb og bygget af 
ege under og fyr overtømmer med klinede vægge 
og stråtag med undtagelse af gavlen der er muret 
Længen er indrettet fra østre ende som følger: 
2 fag til korngulv, 2 fag til roer, 3 fag til 
korngulv, 2 fag til lo og 2 fag til korngulv. 
Bygningen har 2 døre samt 3 kviste med lukkelse 
og hængsler og er på tag og fag uden mangler. 

4) VESTRE LÆNGE bestående af 11 fag, 8 alen dyb og 
bygget af samme materialer som de foregående byg 
ninger me^ klinede vægge undtagen gavlen, der 
er muret og med stråtag og indrettet fra søndre 

2 fag til tørvehus, 2' fag til a) ,2 fag til v) 
2 fag til tørvehus 2 fag til vognport. 
Længen hvori der er 3 døre med beslag og lukkel 
se er uden mangler. 

B) BESÆTNING OG INVENTARIUM 
1 mørkbrun hoppe lo år 28 Rbd. 



1 rødblisset hest lo år 2o Rbd. 
1 mørkblisset hest 12 år 15 " 
1 mørkbrun hest 14 år 9 
1 jernbeslagen vogn med høstlader, 

fjeller og øvrigt tilbehør 2o 
1 do med høstlader, fjeller og øv 

rigt tilbehør. 4 
1 svingplov med tilbehør 4 '' 
1 do med do 3 '' 
1 jernharve med do 4 " 
1 do med ; do - 2 " 
Seletøj til 4 heste 2 "__ 

lait 117 Rbd. 

Foranførte besætning og inventarium skjønnes at væ 
re fuldkommen tilstrækkelig til gårdens drift og 
hoveriets bestridelse. 
Således har vi overleveret besætning og inventari 
um samt sæde og fødekorn som herskabets ejendom 
til fæsteren Ulrich Appeldorff for af ham i sin 
fæstetid eller ved fratrædelse at tilsvare i over-
enstemmelse med forordn, af 8/6 1787 og 9/3 1838 

P. Hansen Chresten Jensen. 

Med foranstående forretning og dens afhjelmning ha 
ves intet at erindre 

Petersen Ulrich Appeldorff 
Afhjelmet 27/2 1843 
Gebyr 5 mrk. 6 sk. 



BØRN AF ULRICH APPELDORFF 
OG 

MAREN LARSDATTER. 



JENS PEBER APPELDORF; 

Født ca 1832 i Skellerup sogn på Fyn. 



EARS K' APPELDORFF. '" 

Født ca 1834 i Skellerup sogn på Fyn. 



HANS HENRIK APPELDORFF 

Født i Dalby sogn på Hindsholm ca 184o 



CARL APPELDORFF 

Født i Ålsrode 



Folketælling i Ålsrode 
185o 

Ulrich Appeldorff 48 år enkemand født i Seden 
sogn gårdmand. 

Jens Peder Appeldorff 18 år ugift født i Skel-
lerup sogn Odense Amt. 

Lars Appeldorff 14 år ugift født i Skellerup 
sogn Odense Amt. 

Hans Henrik Appeldorff lo år født i Dalby sogn 
Odense Amt 

Carl Appeldorff 7 år ugift født i sognet 
hans børn 



ULRICH APPELDORFFS 2. KONE 
PETREA SOFIE KRAGH 



PETREA SOFIE KRAGH. 

Født i Houlberg sogn , Randers Amt 



BØRN AF ULRICH APPELDORFF 
OG 

PETREA SOFIE KRAGH 



MARIUS APPELDORFF. 



LARS APPELDORFF. 



Folketælling i Ålsø 
1855 

Et hus. 

Ulrich Appeldorff 52 år gift husmand daglejer 
født i Seden sogn Odense Amt. 

Petrea Sofie Kragh gift født i Houlberg 
sogn Randers Amt hans kone. 

Carl Appeldorff 12 år ugift 
Marius Appeldorff 5 år ugift deres børn 
Lars Appeldorff 1 år fødte i sognet. 

1875 

Ulrich Appeldorff død 11/3 og begravet 17/3 -
gift fattiglem i Grenå - 72 år gi. 



AFSTÅELSE AF GÅRDEN 
1851. 



Da fæstegårdmand Ulrich Appeldorff anstår og af-
står sin i fæste havende gård udflyttet fra Ålsrode 
der står for hartkorn ager og eng Matr. nr. 16 ^ 
og Matr. nr. 2o 4 td. 3 skp. 2 fdk. 2 % alb. med 
gammelskat 4o Rbd. 1 Mrk 11 sk. til Johannes Seve-
rin Møller af Følle så tilsiges denne herved fæste 
på bemeldte gård sin og hans kones livstid - så 
meddeles herved fornævnte Ulrich Appeldorff den 
ham forelagte tilladelse mod at han opfylder efter 
stående vilkår nemlig: 

1 
Samtlige de på gården og dens personer hvilende 
restancer af kgl. skatter, påbud og onera og præ-
stationer være sig af hvad navn nævnes kan udred 
er og betaler Ulrich Appeldorff for fæstehalvåret 
denne måned. Ligesom han og betaler de for indevæ-
rende år værende landgildepenge og korn samt tien 
dekorn. 

2 

At han til fraflytningen den 1. november istandsæt 
ter gårdens bygninger, besætning og inventarium så 
ledes som den befandtes og er ham overleveret ved 
den afholdte syns - og taxationsforretning d. 25. 
oktober 1843 og afleverer han tillige det ham ved 
bemeldte forretning overleverede sæde og fødekorn 
bestående af 18 td. 4 skp. rug, 16 td. byg og lo 
td. havre. 



3 
At han møder på tinge senest den 27. dennes og af-
siger sin fæsteret til gården. 
I disse vilkår er jeg Ulrich Appeldorff fuldkommen 
enig og forpligter mig til at opfylde disse i alle 
punkter og hvorfor så den nye fæster Jørgen Severin 
Møller til yderligere sikkerhed indestår som kau-
tionist og selvskyldner. 

Katholm d. 3/lo 1851 
Dinesen 

Ulrich Appeldorff 
Til vitterlighed: 

Jens Smed 
P. Andersen 

At Ulrich Appeldorff opfylder omstående betingel-
ser derfor indestår jeg som kautionist og selv-
skyldner 

Datum ut supra 

J. S. Møller. 



NY FÆSTER 
JOHANNES SEVERIN MØLLER 



JOHANNES SEVERIN MØLLER 

Født i Årslev sogn Århus Amt ca I8I0. 



CHRISTINE MARTINE AMALIE MØLLER. 

Født i Svostrup sogn - Viborg Amt ca 1824 



FÆSTEKONDITIONER. 



FÆSTEKONDITIONER. 

Da fæstegårdmand Ulrich Appeldorff af Ålsrode an-
står at afstå sin i fæste havende gård, der står 
for hartkorn ager og eng 4 td. 3 skp. 2 fdk. 
alb. med gammelskat 4o Rbd. 1 mrk. 11 sk. til Jo-
hannes Severin Møller af Følle så tilsiges denne 
herved fæste på gården for sig og sin kone på livs 
tid på følgende vilkår. 

At yan årligt til rette forfaldstider og fra l/lo 
dette år at regne udreder og betaler alle af gård 
en og dens tilligende gående kongelige skatter, på 
bud og onera af hvad navn nævnes kan, som enten 
nu er eller i fremtiden måtte vorde påbudne og 
deriblandt landskatten med dens fulde beløb og alt 
så uden at erholde den ved 15. april 1818 % 5 be-
stemte godtgørelse - så og brandkontingentet af 
den sum gårdens bygninger er eller bliver forsikre 
de for i brandkassen - ligeså udreder han alle per 
sonelle skatter, byrder og pålæg af sig selv, fa-
milie og folk - alt uden nogen slags godtgørelse. 

2 

I årlig landgilde svarer han til hvert årŝ  1. no-
vember i penge 1 Rbd. 2 td rug - 2 td. byg - og 



2 td. havre, 1 lam, hvilket ejeren efter skik 
og brug udtager af de bedste i flokken 1 gås 2 
høns og 2 snese æg alt forsvarligt og godt og 
kornet med det i forordn, af lo. jan. 1698 & 9 
bestemte opmål at levere enten her ved gården 
eller i nærmeste købstad og dens havn efter ej-
erens bestemmelse.Lam, gås, høns og æg leveres 
når forlanges fra Set. Hansdag af. Den nævnte 
landgilde svares for 1852 og fremdeles. 

3 
I hovningspenge svarer fæsteren årligt af gård-
en og dets hartkorn som er tillagt den 35 Rbd. 
5 mark og 9 skilling sølv, hvoraf fæsteren be-
taler 17 Rbd. 5 mark 1 sk. hvert års 1. maj og 
18 Rbd. hvert års 1. oktober. I tilfælde af at 
fæsteren ikke betaler hovningspengene til rette 
forfaldstider forbeholder ejeren sig udpantnings 
ret i hans ejendele, ligesom hans resterende 
skatter og er fæsteren iøvrigt underkastet de 
betingelser og vilkår som er stipulerede i den 
indgåede forening med godsets gårdmænd om hove-
riets afløsning. 

4 
Den fratrædende fæster Ulrich Appeldorff afleve 
rer gården ganske efter fæstebrevet med besæt-
ning og inventarium tilstrækkelig føde og sæde-
korn samt uden mangler på bygningerne overenstem 



mende med den fæstebrevet vedhæftede synsforret 
ning således at samme kan afleveres J.S.Møller 
ved den afholdende synsforretning uden mangler, 
ligesom han også tilpligtes stedse at vedlige-
holde og forbedre samme således at det hele til 
enhver tid kan stå for lovlig syn uden mangler 
og indbefatter indendørs vedligeholdelse vægge-
nes årlige spækning og hvitning såvel inde som 
udvendigt 

5 
Gårdens jorder er han pligtig til at inddele, 
dyrke og brakke samt gøde eg behandle på bedste 
måde og intet deraf bortleje, udlåne eller halv 
så, ligeså må han ej heller intet sælge eller 
på anden måde overdrage noget af gårdens.korn 
hø, halm eller tørv, men alt det indavlede af 
sæd og hø hjemføre til gården og foderet for-
bruges der, ligesom han og behandler gårdens 
tørveskær vel og forsvarligt således som han 
foreskrives og anvises. 
Engenes udgravning og hensigtsmæssige behand-
ling gøres han også til pligt. Fæsteren må i-
øvrigt rette sig efter loven og anordningerne 
angående fæsteforhold og navnlig bestemmelserne 
i forordningen af 9, marts 1838, lægge flid på 
havebrug, hegn og plantning m.m. som befalet er 



6 
Af den foranmeldte kornlandgilde svarer fæsteren 
imidlertid for året 1852 2 td. rug, 2 td. byg 
2 td. 2 skp. havre, for året 1853 2 td. 4 skp 
rug, 2 td. 4 skp. byg 2 td. 4 skp. havre, 
men for 1854 og fremdeles svares den fulde korn 
landgilde. 

7 
I indfæstning betaler fæsteren ved dette fæste-
brevs underskrivelse 2oo rbd. og desuden det 
samme afgift til forvalteren. Til 1. april 
førstkommende vil fæsteren blive meddelt fæste 
brev på gården. Alle med fæstebrevets udstedel 
se og tinglæsning samt gårdens overleverings-
forretning flydende omkostninger betaler fæst-
eren. 
I denne kontrakts forskellige bestemmelser er 
jeg Johannes Severin Møller fuldkommen enig og 
forpligter mig herved til nøjagtig at op-
fylde samme. 

Katholm den 3. oktober 1851 
Dinesen 

J.S.Møller 
De stipulerede 2oo Rbd. er mig under dags dato 
betalt, hvorfor qvitteres 

Katholm den 3. okt. 1851 
Dinesen 



Ligelydende fæstekonditioner på stemplet papir 
er af mig modtaget 

Datum ut supra 

J.S.Møller 



FÆSTEBREV 

2o/lo 1852 



FÆSTEBREV. 

Adolf Wilhelm v. Dinesen, Kaptain i 
det kongelige artellerikorps, rid-
der af Danebrogen og den franske æres 
legion - eje^ af Katholm hovedgård 
og underliggende gods 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst, ligesom jeg herved stæd-
er og fæster til Johannes Severin Møller den mig 
tilhørende gård udflyttet fra Ålsrode som Ul-
rich Appeldorff sidst har haft i fæste, men nu 
har afstået, hvilken gård står for hartkorn 
ager og eng under Matr. nr. 16 ag nr. 2o - 4 td 
3 skp. 2 fdk. alb med gammelskat 4o Rbd. 27 
sk. bemeldte Johannes Severin Møller sin livs-
tid må bruge, nyde og i fæste beholde på efter 
følgende vilkår: 

1 
At han årlig og til rette tider udreder og beta 
ler alle af gården og dens tilliggende gående 
kongelige skatter og påbud og onera af hvad navn 
nævnes kan som nu er eller i fremtiden vorde på 
budne så og landskatten med dens fulde beløb ud 
en at erholde den ved forordn, af 15. april 1818 
& 5 bestemte godtgørelse - så og brandkontingen 

af den sum hvorfor gårdens bygninger nu er eller i 



fremtiden bliver forsikrede for i brandkassen -
ligeså udreder han og alle skatter og byrder af 
sig selv og sin familie og folk - alt uden nog-
en slags godtgørelse. 

2 

I årligt landgilde svarer han hvert års 1. nov. 
i penge lo Rbd. - 2 td. rug, 2 td, byg, 2 td. 
havre og 1 lam hvilket ejeren efter skik og brug 
udtager af de bedste af flokken 1 gås og 4o æg 
alt forsvarligt og kornet efter det af lo. jan. 
1698 & 9 bestemte opmål og leveres ved hoved-
gården eller den nærmeste købstad efter nærmere 
bestemmelse. 

3 
I hoveripenge svarer fæsteren årligt af gården 
og det hartkorn, der er tillagt af Søren Skriv-
ers gård 35 Rbd. 5 mark 9 sk. hvoraf fæsteren 
betaler 17 Rbd. 5 mark 9 sk. hvert års 1. maj 
og 1. oktober. I tilfælde af at fæsteren ikke be 
taler hoveripengene til rette tider forbeholder 
ejeren sig udlægsret i fæsterens ejendele, lige 
som han og for resterende skatter forbeholder 
sig samme ret og er fæsteren iøvrigt underkast 
et de bestemmelser og vilkår som er indgået om 
hoveriets afløsning af 17. maj 1845. 

4 
Gårdens bygninger, besætning og inventarium er 
fæsteren pligtig stedse at holde i forsvarlig 



stand og tilsvare samme i everenstemmelse med 
den medhæftede syns og overleveringsforretning 
og skal desuden årlig udspække og hvitte bygning 
erne både ud og indvendigt^ Det ham overleverede 
føde og sædekorn er han og pligtig at have til-
stede og tilsvare. 

5 
Gårdens jorder inddeler, brakker samt gøder, dyr 
ker og behandler han på bedste måde og må han 
intet deraf bortleje, udlevere eller halvså, li 
gesom han ej heller må sælge eller fravende nog 
et til anden side eller overgive noget af gård 
ens tilliggende. Alt det indavlede hjemfører 
han til gården og foderet forbliver der og for-
bruges. 

6 

Fæsteren skal rette og forholde sig efter de 
kongelige love og anordninger angående fæstefor 
holdet og eragte bestemmelserne af 9. marts 
1838 og lægge flid på havedyrkning, hegn og plant 
ning m.m. som befalet er og ej udleje jagt og 
vise sin husbond og alle som haver over ham at 
befale hørrighed og lydighed - alt under dette 
fæstes fortabelse og anden lovlig tiltale. 



I indfæstning har fæsteren betalt Zoo Rbd. -
desuden udreder han alle af fæstebrevets udsted 
else og tinglæsning medgående omkostninger. 

Dato til bekræftelse 
Katholm den 2o. oktober 1852 

Dinesen 



Folketælling i Ålsrode 
1855 

31. familie. 
Johannes Severin Møller gift 45 år født i År-

slev sogn Århua amt gårdmand. 
Christine Martine Amalie Møller gift 31 år 

født i Svostrup sogn Viborg amt 
Hans kone 

Andreas Christian Møller ugift 16 år født i 
Bregned sogn 

Ingeborg Marie Christine Møller 8 år født i 
sognet 

Bernhard Emil Reinholt Møller ugift 6 år født 
i sognet 

Olga Frederikke Teodora Møller 4 år født i sog-
net - deres børn 

Johanne Frederikke Hansen 26 år ugift født i 
Århus tjenestepige 

Georgine Caroline Elisabeth Brøgger 2o år ugift 
født i sognet tjenestepige 

Wilhelmine Marie Rasmussen 1 år født i sognet 
sidstnævntes datter 

Ane Elisabeth Væver 22 år ugift født i Hylle-
sted 

Jens Jensen 19 år ugift født i Hoed sogn -
tjenestefolk. 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

Johannes Severin Møller 53 år gift født i År-
slev gårdejer. 

Christine Martine Amalie Møller gift 36 år 
født i Svostrup sogn Viborg amt hans 
kone 

Bernhard Emil Rughilt Møller 11 år ugift født 
i Bregned sogn 

Olga Fransiska Teodora Møller 9 år ugift født 
i Bregned sogn deres børn 

Kristian Frederik Lehmann 17 år ugift født i 
Gjerrild sogn avislærling 

Marie Veie 25 år ugift født i Rosmus sogn hus 
jomfru 

Niels Rasmussen 25 år ugift født i Ramten 
Rasmus Pedersen 2o år ugift født i Hoed sogn 
Jens Jørgensen 60 år gift født i Rosmus sogn 
Karna Mogensdatter 23 år ugift født i Sverrig 
Ane Catrine Rasmussen 24 år ugift født i Hoed 

sogn tjenestefolk. 



Johannes Severin Møller siddgri^h&e 
længe som fæster på gården men ind 
går en købekontrakt med Dinesen på 
Katholm. 



KØBEKONTRAKT. 

Oprettet mellem underskrevne Major, Ridder og Dan-
nebrogsmand V . Dinesen, ejer af Katholm hovedgård 
med underliggende gods som sælger og gårdfæster 
Johannes Severin Møller som køber på følgende vil 
kår. 

1 

Jeg Dinesen sælger til bemeldte Johannes Severin 
Møller den mig tilhørende gård udflyttet fra Åls-
rode by, Ålsø sogn, Sdr. Herred hvorpå han under 
3o/lo dette år er meddelt fæstebrev, hvilken gård 
med al dens tilliggende af ager og eng er ansat 

a b 
efter den nye matrikel under Matr. nr. 16 og 15 
for hartkorn t td. 3 skp. 2 fdk. 2% alb og gammel-
skat 4o Rbd. 28 sk. tilligemed de derpå værende 
bygninger, besætning og inventarium således som 
samme nu befindes og med de samme rettigheder og 
byrder og forpligtelser som jeg denne gård selv har 
ejet for købesummen 26oo Rbd. og står ejendommen 
fra nu af i enhver henseende for købers regning 
og ricico, hvorfor det er en selvfølge at han over 
drages ret til den sum hvorfor gårdens bygninger 
nu er assurerede for i landets brandkasse. 

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



ne betaler køberen fra l/lo sidst afvegne til ret 
te forfaldstider uden ansvar for sælger. 

Købesummen berigtiges således: 
5o Rbd. ved denne kontrakts underskrivelse. 
65o Rbd. eller så stort et beløb derover som han 

vil i juni termin 1853 og for resten af købe 
summen udsteder køberen en obligation med 1. 
proritets panteret i den solgte ejendom, med 
bygninger og inventarium og jordtilligende og 
stipulerer denne at kapitalen bliver indestå-
ende i ejendommen uopsagt i lo år fra inde-
værende termin at regne. 

Fra indeværende termin svares 4% i rente af kapi-
talen som erlægges med halvdelen hver 11/6 og 11. 
dec. termin, ligesom obligationen i det hele inde 
står som for umyndiges midler er bestemt. 
Det bemærkes at dersom køberen uden panthaverens 
samtykke afhænder noget af pantet eller ikke hold 
er det i forsvarlig stand, pådrager sig skatte-
restance, ikke til rette tider betaler renterne 
er sælgeren berettiget til - eller obligationens 
lovlige ejer - at opsige"kapitalen med et ^ års 
varsel. 
Såfremt førnævnte 65o Rbd. ikke betales som anført 
er handlen hævet og har sælgeren ret til efter eg 



et valg enten at at sælge eller bortfæste gården 
til en anden, ligesom at det nu betalte beløb 5o 
Rbd. ej tilbagebetales. 

4 
Den 1/6 af gårdens bankhæftelse som er indfriet 
fritages køberen for at forrente hvorimod aktie-
retten som afbenyttes er ham uvedkommende. 

5 
Alle omkostninger i anledning af denne handel så-
vel til købekontrakten, skødet og obligationens 
udstedelse og tinglæsning samt afgifter til kong-
ens kasse m.m. som måtte medkomme betaler køberen 
alene ligesom han og betaler 2% af købesummen til 
godsforvalteren. 
Original kontrakt forbliver i sælgers værge, hvori 
mod køberen erholder en af begge underskrevet gen-
part. 
Således er denne kontrakt indgået og bekræftet med 

de 
underskrift i 2 vidners overværelse. 

Katholm d. 31/12 1852 

Dinesen 
Johannes Severin Møller 

Til vitterlighed 
Hans Pedersen Secher. 



SKØDE TIL 
JOHANNES SEVERIN MØLLER 



SKØDE. 

Fra Major, Ridder, Dannebrogsmand v. Dinesen til 
Katholm til Johannes Severin Møller på en gård i 
udflyttet fra Ålsrode by. 
Jeg underskrevne Adolf Wilhelm v. Dinesen, Major, 
Ridder af Dannebrogen og den franske æreslegion 
og Dannebrogsmand, ejer af Katholm hovedgård med 
underliggende gods 
tilstår og hermed vitterliggør at have i overen-
stemmelse med vedhæftede købekontrakt af 31/12 
forrige år solgt og afhændet, ligesom jeg herved 
sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og ar-
vinger til Johannes Severin Møller den mig udflyt 
tede fra Ålsrode by,.Ålsø sogn, Sdr. Herred ejen^ 
de gård der hidtil ifølge fæstebrev af 2o/ll 185o 
har været bortfæstet til køberen og som efter den 
nye matrikel er ansat for hartkorn ager og eng 
under Matr. nr. 16 ^ 3 td. 7 skp. 3 fdk. 2% alb 
og gammelskat 3 Rbdi 59 sk. og under Matr. nr.l5^ 
3 skp. 3 fdk. med gammelskat 3 Rbd. 65 sk. med 
hvad videre står i købekontrakten, nemlig den til 
gården hørende besætning og inventarium. 
Og da nu køberen førnævnte Johannes Severin Møller 
har berigtiget den anordnede købesum 26oo Rbd. så 
skøder og overdrager jeg hermed til ommeldte Johan 



nes Severin Møller den foran ommeldte , som ved 
den påberåbte købekontrakt solgte gård, med til-
liggende, således og på de vilkår som i købekon-
trakten er stipulerede, og med de samme rettig-
heder, byrder og forpligtelser som jeg ifølge 
skøde af 13/12 1839 har ejet samme. 
Det bemærkes at de 2 Rbd. 26 sk. som findes anført 
som gi. skat for Matr. nr. 16 ^ på medfølgende 
kort over de til gården hørende og solgte jorder 
med i købekontrakt og skøde udgør efter landmåler 
Strøvers beregning gi. skat for Matr. nr. 26 der 
i sin tid har hørt under gården, hvilket er ind-
berettet til matrikeldirektoratet. 

Til bekræftelse har jeg i overværelse af 
de 2 vidner underskrevet dette skøde. 

Katholm d. 17/6 1853 
Dinesen 

Vitterlighedsvidner: 

Johannes Munk Secher. 

Lægt i retten 18/6 1853. 



Johannes Severin Møller har svært ved at få øko 
nomi i gården og må låne og langt de fleste lån 
optages i kreditforeningen. I 1866 kan han ikke 
betale sine ydelser og kreditforeningen gør ud-
læg i ejendommen 2/8 1866 og gården sælges ved 
auktion 3/lo 1866. 



AUKTIONSSKØDE 
TIL JØRGEN ARVAD OLSEN AF L%/6 1867 
LÆST I RETTEN 17/6 1867. 

Mandagen den 17/6 1867 blev i retten læst nr. 5 
auktionsskøde af 14/5 til Jørgen Arvad Olsen på 
gården Matr. nr. 16 ^ og 15 ^ " HEDEGÅRD " kald 
et på Ålsrode mark for købesum ll,65o Rbd. 
Gottlieb Nyborg, justitsråd, byfoged og skriver i 
Grenå, herredsfoged og skriver i Nørre - og en del 
af Sdr. Herred 
Gjør vitterligt i år 1866 d. 5. september formiddag 
kl. 11 blev af auktionsderektionen justitsråd Ny-
borg med Tonsø og Bernt som vidner på herredskon-
toret i Grenå afholdt 1. offentlige auktion over 
den Johannes Severin Møller tilhørende ejendom -
HEDEGÅRD kaldet Matr. nr. 16 ^ og 15 ^ på Ålsrode 
mark i Ålsø sogn efter beslutning af bestyrelsen 
for Kreditforeningen af jyske landejendomsbesidde-
re som udlægsfordrer. 
Auktionen er bekendtgjort overenstemmende med pi. 
af 22/4 1817 ved 3 indrykninger i Den Berlingske 
Tidende og Aahus Stiftstidende ligesom ved 3 pla-
kater i Grenå 
Prokurator Lunøe mødte for kreditforeningen og 
fremlagde konditionerne, panteattest, bygningsfor-
sikringerne, beskrivelse af den passerede udlægs-



forretning, af den afholdte og afhjelmede vurde-
ringsforretning og tillæg til Berlingske Tidende 
for 9. - lo, - og 13. august s.år. samt Aarhus 
Stiftstidende for 8. - 11. og 14. bemeldte måned. 

Conditioner. 

hvorefter den gårdejer Johannes Severin Møller til 
hørende ejendom " HEDEGÅRD " kaldet i Ålsrode By 
Ålsø sogn, Sdr. Herred, Randers amt og hvori un-
der 2/8 1866 er gjort udlæg til fordel for kredit 
foreningen af jyske landejendomsbesiddere, bort-
sælges ved 3 auktioner der afholdes den 5. og 19. 
sep. samt 3. oktober dette år. - - - - -

Pantebogsattest. 

Ifølge skøde af 17/6 1853 læst 2o/6 samme mdr. 
findes Johannes Severin Møller af Ålsrode indteg-
net i skøde og pantebogen som ejer af: 
Matr; nr. 15 ^ sammested af hartkorn 3 skp. 3 fdk. 

gi. skat 3 Rbd. 65 sk. 
Matr. nr. 16 ^ sammesteds af hartkorn 3 td; 7 skp 

3 fdk. alb med gi. skat 36 Rbd. 59 sk 
af hvilken ejendom 1/6 bankhæftelse er indfriet, 
men aktieretten forbeholdt en tidligere ejer. 
På ovennævnte ejendom hæfter. 
1) Prioritets obligation til kreditforeningen da-

teret 2o/6 1853 - læst s,d. - stor 3,6oo Rbd. 
2) Obligation til samme forsikring dateret 12/1 



1856 - læst 14. s.mdr. med prioritet efter 
3 , 6 0 0 Rbd. - stor 14oo Rbd. 

3) Obligation af 6/12 1856 - læst 8/12 1856 til 
samme forsikring med prioritet næstefter 5ooo 
stor I 6 0 0 Rbd. 

4) Do obligation dateret 11/12 1858 - læst 13. s. 
mdr. til kreditforeningen med prioritet næst 
efter 6 , 6 0 0 Rbd. - stor 14oo rbd. 

5) Do obligation dateret 14/12 1861 - læst 16/12 
1861 til nævnte kreditforening med prioritet 
næst efter 8000 Rbd. - stor 2,2oo Rbd. 

6) Do dateret 12/12 1861 - læst 16/12 1861 til en 
kefru Henriette Ravn i Ålsø med prioritet næst-
efter lo,800 Rbd. - stor 2oo Rbd. 

7) Do dateret den 12/3 1859 - læst 21. s.mdr. til 
proprietær V. Kayser til Tved Mølle med prio-
ritet ifølge påtegning af lo. dec. 1861 - læst 
16/12 næstefter llooo Rbd. - stor 3oo Rbd. 

8) Do dateret den 12/12 1861 - læst 16/12 til gods 
ejer C.G. Lichtenberg til Hessel med prioritet 
næstefter lo,800 Rbd. - stor 2oo Rbd. 

9) Do dateret 2o/l 1862 - læst 27/1 til købmand C. 
J. Momme i Grenå med prioritet næstefter ll,4oo 
hvoraf lo,2oo til Kreditforeningen i Gården 
Matr. nr. 16 ^ og 15 ^ i Ålsrode med besætning 
inventar, avisredskaber samt gødning, dog så-
ledes at debitor ufordret af denne pantsætning 



kan optage lån af lo6 Rbd. såsnart at han med 
Rasmus Nielsen Wæver har indgået forlig lydende 
på dette beløb indfries stor 600 Rbd. 

10) Obl. dateret og tinglæst samtidig med sidst-
nævnte til købmand J. A. Møller i Grenå med 
prioritet næstefter 12ooo hvoraf lo,Zoo til 
kreditforeningen i samme ejendom stor 35o Rbd 

11) Revers af 6/5 1862 - læst 12. s.m. til proprie 
tær Hansen i Grenå med prioritet efter 11.3oo 
hvoraf lo,2oo Rbd til kreditforeningen stor 
loo Rbd. 

12) Under 12/12 1859 læst 7/1 I 8 6 0 indgået forlig 
mellem ejeren af nævnte ejendom og Matr. nr.l3^ 
i Ålsrode angående gensigig forpligtelse med 
hensyn til anlæggelse og benyttelse af en vej. 

Videre findes den indbemeldte ejendom ikke be-
hæftet 

Læst i retten 4/9 1866. 



Ejendommen bliver købt af proprietær Schmidt og 
forpagter P. Schmidt på " Skæringgård " ved 3. 
auktion den 3. oktober 1866. 
De tranporterer deres auktionsskøde på ejendom 

a b o 
men 16 og 15 på Ålsrode sogns mark med byg-
ninger og jorder stående for hartkorn 4 td. 3 
skp. 2 fdk. 2% alb. gi. skat 4o Rbd. 28 sk. 
til Jørgen Arvad Olsen af Elsegaarde. 

Skæringgård d. 7/6 1867 
C. M. Schmidt P. Schmidt 



Jørgen Arvad Olsen får gården ved auktionsskødet 
af 14/6 1867 - læst 17/6 1867 for en købesum på 
ll,65o Rbd. 



JØRGEN ARVAD OLESEN 
1867 - 19o4. 



JØRGEN ARVAD OLESEN. 

Født i Tved sogn 

Gift med Engelline Annette Catrine Lund. 

19ol 
Jørgen Arvaf Olsen død 2o/ 3 19ol på " Brejda-
blik " begrav. 26/3 19ol, proprietær af " Brej 
dablik " ved Ålsrode, født i Tved sogn på Tved 
Mølle, søn af forpagter Jacob Glud Olsen og hu-
stru Anne Kirstine Arvad i Tved Mølle, gift med 
Engelline Annette Catrine Lund af " Brejdablik 



ENGELLINE ANNETTE CATRINE LUND 

Født i Norge i byen Moss 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 



Folketælling i Ålsrode 
189o. 

Nr. lo BREJDABLIK. 

Jørgen Arvad Olesen 62 år gift født i Tved sogn 
gårdmand 

Engeline Annette Catrine Lund 5o år gift født i 
Moss Norge. 

Anna Kirstine Olesen 23 år ugift født i Haldum 
sogn 

Johanne Marie Olesen 15 år ugift født i sognet 
deres børn. 

Karl Hansen 21 år ugift født i Gjerrild. 
Jacob Andersen 49 år ugift født i Grenå 
Mette Marie Kristensen 2o år født i Grenå 

tjenestefolk. 



Da Jørgen Arvad Olesen i 1867 fik skøde på gården 
kaldtes den " Hedegård ". I Folketællingen i 189o 
hedder den " Brejdablik " og det navn går igen ved 
salg af gården i 19ol. 
Jørgen Arvad Olesen overtog gården efter tvangs-
auktion i 1867 og må i 19ol selv se sin gård stil-
let til tvangsauktion og også denne gang er det 
Kreditforeningen af jyske landejendomsbesiddere 
i Viborg der gør udlæg i ejendommen og forårsager 
den stillet på tvangsauktion. 
Der gøres udlæg i ejendommen 24/4 19o4 og tvangs-
auktionen afholdes 13/6 



Der udstedes udlægsskøde på Ejendommen 17/12 19o4 
som tinglæses 19/12 19o4 . Efter Tvangsauktionen 
kan Herredsfogedkontoret i Grenå meddele følgende 

Ved passeret tvangsrealisa-
tion ovenenstemmende med lov af 3/4 1891 over ej-

a b 
endommen " Brejdablik " Matr. nr. 16 og 15 
af Ålsrode, Ålsø sogn, Sdr. Herred den 13/6 19ol 
indkom intet til dækning af følgende hæftelser på 
bemeldte ejendom. 
Obligation 2ooo kr. fra J. A. Olsen til J. A. Pe-
dersen med prioritet efter 33ooo til Kreditfore-
ningen 
og 3ooo kr. til N. Pedersen - Obligation fra sam-
me til Kreditforeningen i Viborg for 5oo kr. med 
prioritet efter 29,5oo kr. - hvorfor de bedes af-
læst og udslettet i henhold til pi. af 22/4 1817 
idet bemærkes at det vedrørende udlægsskøde ting-
læses samtifig hermed samt at ovennævnte obligati 
on på 5oo kr. ikke opnåede prioritet, da der for-
ud var prioritetet 38oo kr. 

Grenå d. 17/12 19o4 

Læst 19/12 19o4 



UDLÆGSSKØDE. 

Carl Ewald Roth, ridder af Dannebrog, borgmester, 
byfoged og skriver i Grenå købstad samt herreds-
foged og skriver i Nørre og en del af Sdr. Herred 
gør vitterligt. 
År 19o4 den 2/12 eftermiddag kl. 3 blev fogedret-
ten sat på herredskontoret i Grenå og administre-
ret af den ordinære foged med nedentegnede vidner 
hvor da foretoges udlæg til ejendom på " Brejda-
Blik " Matr. nr. 16 ^ og 15 ^ i Ålsrode by, Ålsø 
sogn - Continuation af udlæg den 24/4 19ol 
Sagfører Bonke mødte og fremlagde de rekvisitio-
ner af 1. ds^ med anmeldte bilag nemlig: 
1) Udskrift af den d. 13/6 19ol afholdte tvangs-

a b 
auktion over " Brejdablik " Matr. nr. 16 og 15 
i Ålsrode by, Ålsø sogn ved hvilken 2 priori-
tetshaver J.A.Olesen blev højstbydende med 3o,5oo 
kr. foruden omkostninger for hvilket beløb denne 
forbeholdt sig ejendomsudlæg ved fogeden. 
2) Skrivelse af 28. f.m. af 5/12 19o2 fra 1. prio-
ritetshaveren Kreditforeningen af jyske landejen-
domsbesiddere om at der intet findes at erindre 
imod at udlægsskøde udstedes når J. A. Olesen fore 
viser en for 1. prioritet udstedt panteobligation 
i underskrevet stand. 
3) Kvittering for at realisationsomkostningerne 
looo kr er betalt. 



Comparenten foreviste derhos den under post 2 
nævnte obligation i underskrevet stand samt 2 ^^^ 
prioritetshavers obligation i kvitteret stand for 
1637 , 11 kr. og i det hele for panteretten. 

Det fremlagte er sålydende 
Fogedretten i grenå 

Efter passeret udlæg blev den forhen proprietær 
Jørgen Arvad Olesen tilhørende ejendom " Brejda-
blik " i Ålsrode sogn stillet til salg af 1. prio 
ritetshaveren Kreditforeningen af jyske landejen-
domsbesiddere hvilken auktion foretoges den 13/6 
19ol. Ved denne auktion mødte ovennævnte ejers søn 
proprietær Jørgen Arvad Olesen for hvem jeg herved 
optræder og blev højstbydende med 3o,5oo kr. og 
omkostninger for hvilket bud ovennævnte ejendom 
skal tilhøre ham — 

Grenå d. 17/12 19o4 
Rothe 

Læst 19/12 19o4 



JØRGEN^ ARVÅD OLESEN ( sbN ) 
EJER 19/12 19o4 ^̂  24/12 19o6 



Jørgen Arvad Olesen er nu ejer,af.Matr^ nr. 16 ^ 
og 15 ^ men allerede et % år senere frasiger 
han^en parcel 16 ^ ved skøde af 12/5 19o5 - læst 

b c 
29/5 19o5 til forening med Matr. nr. lo og lo 
til Jens Kjeldsen. ^ 



Parcellen 16 

saaBs. 
KØBEKONTRAKT. 

Underskrevne proprietær J. A. Olsen af " Brejda-
blik " i Ålsø sogn sælger og afhænder herved un-
der forudsætning af at 1. prioritetshaveren Kre-
ditforeningens samtykke kan fåes ^ til Jens Kjeld 
sen af Ålsrode den mig tilhørende jordlod " Tom-
kæret " der er særskildt beliggende ea 5ooo alen 
fra gården og som er en tidligere tørvelod. 
Overtagelsen finder sted straks og udstykningen 
bliver snarest muligt foretaget på sælgerens for-
anledning. 
Skatter og afgifter af lodden betaler køberen fra 
lo/3 d.år. 
Udstykningsomkostningerne udredes af sælgeren og 
udgifterne ved kontrakten og skødet samt tinglæs 
ning betales af os hver med det halve 
Købesummen er 475 kr. og betales såsnart udstyk-
ningen er i orden og det fornødne samtykke er 
gjort af Kreditforeningen til afhændelse og sam-
tidig meddeles uforhæftet skøde, hvormed bemærkes 
at der på ejendommen Matr. nr. 16 ^ er noteret i 
panteregistret at aktieretten for 1/6 af bankhæf 
teisen er reserveret en tidligere ejer - at der 
den 12/12 1859 er tinglæst et forlig af 7/9 mel 



lem 0. J. Møller og John^Rasmussen g^^^^jer Matr. 
nr. 13 ^ - at ejendommen svarer tiendevederlag. 
Køberen kan dog fordre at købesummen ikke udbetal-
es før 11/6 termin førstkommende. 

Underskrevne og J. Kjeldsen indgår herved på 
foranstående vilkår kontrakt. 

I søgsmålstilfælde anvendes den hurtige retsfor-
følgning efter forordn, af 25/1 1828 

Brejdablik d. 23/3 19o4 

J. A. Olsen Jens Kjeldsen 

Vitterlighedsvidner: 

Bodil Olsen Karen Pedersen 



SKØDE AF 12/5 19o5 

Overenstemmende med hoshæftede købekontrakt og den 
passerede udstykning skøder og overdrager jeg her-
ved til Jens Kjeldsen af Ålsrode den ham solgte 
parcel, der ifølge Landbrugsministeriets skrivelse 
af 18/6 f. år. er betegnet som Matr. nr. 16 ^ af 
Ålsrode, Ålsø sogn og skyldsat for hartkorn 1 td. 
2 3/4 alb og gi. skat 1 kr. o8 øre samt pålignet 
præstetiende 

Rug Byg Havre 
3/4 fdk. ^ fdk. % fdk. 

og småredsel 
1/4 fdk. 

Og da den betingede købesum er berigtiget ved kon-
tant betaling så skal den nævnte ejendom herefter 
tilhøre køberen på de vilkår og med de bemærkning-
er om bankhæftelsen der er indeholdt i købekontrak 
ten som bedes tinglæst i forening med dette skøde. 

Grenå d. 12/ 5 19o5 

J. A. Olsen 

Vitterlighedsvidner: 

Hans Buhl Bonke 

Læst 29/5 19o5 



Skøde af 24/7 19o6 - læst 3o/7 19o6 fra Jens 
Kjeldsen til Søren Peder Rasmussen. 



I 19o6 mageskiftes ejendommen Matr. nr. 16 ^ og 
Matr. nr. 15 ^ ved skøde af 3o/lo 19o6 



MAGESKIFTESKØDE. 

Undertegnede proprietær Jørgen A. Olsen skøder og 
endelig mageskifter hermed til hr. P. Pedersen før 
af Trustrup den mig tilhørende gård " Brejdablik " 
skyldsat under Ålsrode by, Ålsø sogn således: 
Matr. nr. 16 ^ af hartkorn 3 td. 7 skp. 1 fdk. 2 

3/4 alb 
Matr. nr. 15 ^ af hartkorn 3 skp. 3 fdk. 
på hvilke ejendomme jeg har skøde - tinglæst 19/12 
19o4 
Under overtagelsen er indbefattet ejendommens byg-
ninger med mur og nagelfast tilbehør, dens besæt-
ning og inventarium af avls og mereriredskaber så-
ledes som det alt af køberen er overtaget. 
Den betingede købesum udgør 56 ooo kr^ hvoraf for 
medfulgt løsøre 12ooo kr. og den er berigtiget: 
Dels ved at køberen har overtaget til indfrielse 
og forrentning fra 11/12 f. år at regne den ejen-
dommen pålignede gæld af oprindelig 33ooo kr. til 
Kreditforeningen 
Dels ved at køberen samtidig hermed til mig har ud 

a b 
stedt mageskifteskøde på gården Matr. nr. 1 1 
3 ^ og 9 ^ i Trustrup by og sogn samt tørveskifte 
Matr. nr. 9 ^ i Mårslet - Odder sogn, hvilken ej-
endom under handlen er ansat i værdi 4o,ooo kr. 
hvoaf for løsøre lo,ooo kr. og hvorpå hæfter pante 



gæld for 19000 kr. så at jeg ved denne overdragel-
se er fyldestgjort for 21,ooo kr. og endelig derved 
at køberen kontant har betalt mig 2ooo kr. hvorfor 
min underskrift herpå tillige gælder som kvittering 
Som følge heraf skal den forannævnte ejendom Matr. 

a b 
nr. 16 og 15 i Ålsrode by, Ålsø sogn fremtidig 
tilhøre hr. P. Pedersen med fuld ejendomsret og med 
de samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvor 
med jeg har ejet den, hvorfor jeg hjemler efter 
loven. 
Det bemærkes: 
At der er reserveret aktieret for 1/6 af bankhæftel 
sen 
At der den 12/12 1859 er læst forlig om vejretten 
At der den 9/5 1881 er læst deklaration om at ejen 
dommen er benævnt " Brejdablik " 
Alle af det solgte fra og med d. 1/4 d. år gående 
skatter og afgifter betales af køberen. 
Omkostningerne ved dette skøde deles med halvparten 
til hver. 
Jeg P. Pedersen nu " Brejdablik " erkender på de 
anførte vilkår at have erkommet den forommeldte ej 
endom. 

p.t. Odder d. 3o/lo 19o6 
Som sælger Som køber 

J. A. Olsen P. Pedersen 



Proprietær P. Pedersen begynder hurtigt efter køb-
et af " Brejdablik " at sælge parceller 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

John Rasmussen 37 år gift født i Hoed husejer 
avlsbruger husfader 

Kirsten Andersdatter 36 år gift født i sognet 
hans kone 

Rasmus Johnsen 8 år ugift født i sognet 
Bodil Johnsen 6 år do do 
Anders Johnsen 4 år do do 
Martin Johnsen 2 år do do 

deres børn 
Anders Sørensen 74 år gift født i sognet 
Bodil Jørgensdatter 71 år gift født i sognet 

aftægtsfolk. 



I 1888 opretter John Rasmussen en købekontrakt på 
ejendommen lo/2 1888 - læst 13/2 1888 til gårdej-
er Hans Madsen i Ålsrode. 
3o/ll 1888 transporterer Hans Madsen denne købe-
kontrakt til Martin Johnsen og opgiver at få med-
delt skøde på ejendommen. 



Matr. nr. 15 ^ var den matrikel Johannes Severin 
Møller 18/6 fik skøde på sammen med gården Matr. 
nr. 16 fra kammerherre Dinesen og som nu sælges 
fra Matr. nr. 16 ^ til Martin Johnsen. 
Martin Johnsen kan nu lægge Matr. nr. 15 ^ sammen 
med den ejendom som han i forvejen havde og købt 
af sin fader der igen havde ejet den efter ting-
læst skøde af 13/1 1862. 



Martin Johnsens fader havde 19/2 1859 indgået en 
købekontrakt med gårdejer Jens Andersen på Matr. 
nr. 5 ^ i Ålsrode læst i retten 11/7 1859 på en 
jordlod af denne gårds jorder. 
Skødet udstedes d. 27/1 1861 og tinglæses 13/1 
1862 af Hans Christian Andersen, som er den nye 
ejer af Matr. nr. 5 ^ efter at Jens Andersen er 
død 3o/5 1861 

SKØDE TIL JOHN RASMUSSEN 

Underskrevne Hans Christian Andersen - Ålsrode by, 
Ålsø sogn gør vitterligt at jeg - som nu er gift 
med Jens Andersens enke Ane Sørensdatter - har i 
overenstemmelse med vedhæftede - mellem bemeldte 
Jens Andersen Iversen og John Rasmussen under 19/2 
1859 - læst 11/7 samme år oprettet købekontrakt 
solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skø-
der og aldeles afhænder til benævnte John Rasmus-
sen følgende ejendomme: 
1 ) Jordlodden Matr. nr. 13 ^ i Ålsrode stående for 

hartkorn o td. 3 skp. 2 fdk. 1 3/4 alb og gam-
melskat 3 Rbd. 77 sk. 

2) Parcellen Matr. nr. 5 ^ af ejendommens Matr. nr 
5 ^ hvilken ejendom er udstykket med indenrigs 
ministeriets approbation af hartkorn 1 fdk. 2 
3/4 alb. med gi. skat 4 Rbd. 57 sk. 

og da John Rasmussen har betalt købesummen 12oo Rbd. 
skal ovennævnte ejendom tilhøre ham med de samme 



rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed jeg 
har ejet samme efter vielsesattest tinglæst ting-
læst 13/1 1862. 

Hans Christian Andersen 

Læst 13/1 1862 



Parcellen 15 

KØBEKONTRAKT 

Underskrevne proprietær P. Pedersen af " Brejda-
blik " sælger og afhænder herved til Martin John-
sen af Ålsrode mark den mig tilhørende parcel Matr 
nr. 15 af Ålsrode by, Ålsø sogn af størrelse 
15 1/7 tdl. på følgende vilkår. 
Den omhandlede parcel er overtaget af køberen og 
han betaler skatter og afgifter deraf fra 1/4 d.år 
at regne 
Købesummen er accorderet til 3oo kr. pr. tdl. og 
er for hele parcellen 4542,85 kr. og heraf er be-
talt 5oo kr. medens resten 4o42,85 betales kontant 
i 11/12 termin d. år. tilligemed % års rente a "4 
% 
Såsnart købesummen er berigtiget meddeles uforhæf 
tet skøde. 
Omkostningerne ved handlen betales af køberen. 
Underskrevne Martin Johnsen erkender på de anførte 
vilkår at have afsluttet nærværende kontrakt med 
P. Pedersen. 

p.t. Grenå d. 4/7 19o7 

P. Pedersen Martin Johnsen 



SKØDE. 

Da købesummen 4542,85 nu er berigtiget ved kon-
tant betaling så skal den fornævnte ejendom Matr. 
nr. 15 ^ af Ålsrodé by, Ålsø sogn af hartkorn 3 
skp. 3 fdk. herefter tilhøre køberen Martin John 
sen med de samme rettigheder og forpligtelser 
hvormed jeg har ejet samme og iøvrigt på de i kon 
trakten nævnte vilkår idet bemærkes at der på ejen 
dommen hæfter 
Aktieretten for 1/6 af bankhæftelsen er reserveret 
Forlig læst 12/12 1859 angående en vejindrømmelse. 
Ejendommen er ved deklaration læst 3/5 1881 be-
nævnt " Brejdablik " 

Til bekræftelse med underskrift 
vidnefast. 2/11 19o7 

P. Pedersen Martin Johnsen 
Vitterlighedsvidner: 

A. Andersen Jens P. Pedersen. 

Tinglæst 2/12 19o7. 



SKØDE TIL JOHN RASMUSSEN 

Undertegnede John Rasmussen af Ålsrode skøder og 
overdrager herved til min søn Martin Johnsen den 
mig ifølge skøde af 27/12 1861 - læst 13/1 1862 
tilhørende ejendom Matr. nr. 13 ^ og 5 ^ af Åls-
rode by, Ålsø sogn med bygninger og jordtilliggen 
de for hartkorn 4 skp. 1 % alb og gi. skat 11,o5 
kr. 
Da jeg nu er fyldestgjort for bestemmelserne i 
efter foranstående købekontrakt og da Martin John 
sen efter transport har erhvervet sig ret til 
skøde så skal den anførte ejendom herefter tilhø-
re ham med de samme rettigheder og forpligtelser 
hvormed jeg har ejet den og iøvrigt på de foran-
stående 1 kontrakten anførte betingelser. 

Ålsrode d. 3o/ll 1888 

John Rasmussen 
m.f.p. 

Vitterlighedsvidner 
N. Nielsen A. Hansen 

Læst 3/12 1888 



John Rasmussen får en aftægtskontrakt samme dag 
som skødet skrives 



ÅFTÆGTSKONTRAKT. 

Undertegnede gårdejer Martin Johnsen af Ålsrode 
forpligter mig herved til at levere min fader John 
Rasmussen årligt sålænge han lever 1 td. rug, 1 td 
byg, 1 lispund smør, 1 lispund flæsk samt 4ooo 
tørv som han dog selv skærer og stakker men som 
jeg kører til hans bopæl dog ikke længere end 1 
mil fra Ålsrode. 
Af kornet leveres ^ td. rug og % td. byg hvert års 
1 november og 1 maj. Flæsket inden december måneds 
udgang og smørret lige dele med 2 pund i hver af 
mdr. maj, juni, juli, og august og det halve i 
resten af årets måneder. 
Denne aftægt prioriteres i min ejendom Matr. nr. 
13 og 5 ^ af Ålsrode næstefter 5ooo kr. 
Aftægten er beregnet til 36 kr. - bliver for 5 år 
18o kr. 

Ålsrode d. 3o/ll 1888 

Martin Johnsen 

Til vitterlighed 

N. Nielsen A. Hansen. 

læst 3/12 1888 



19o8 

Ella Frida Olga Pedersen født 23/7 på Brejda-
blik - datter af gdr. Peder Pedersen af Brejda 
blik og hustru Maren Margrethe Andersen - 3o år 





I 19o7 ansøger proprietær P. Pedersen Landbrugs-
ministeriets om odstykningstilladelse af sin ej-
endom Matr. nr. 16 ^ og denne tilladelse opnår 
han 31/8 19o7 og han sidder nu med parcellerne 
16 ^ , 16 ^ , 16 R og 16 ^ som han sælger her i 
19o7. 
Ved dette salg reduceres ejendommen med ca 85 tdl 
og det indbringer ham 25,312,85 kr. 
De udstykkede parceller bliver selvstændige brugs 
størrelser 



Matr. nr. 16 ^ 

Til husejer Søren Gråbæk 

KØBEKONTRAKT. 

Underskrevne proprietær P. Pedersen af " Brejda-
blik " sælger og afhænder til husejer Søren Grå-
bæk af Ålsrode af den mig tilhørende ejendom Matr 

a b 
nr. 16 og 15 i Ålsø sogn og benævnt " Brejda 
blik " et jordareal af størrelse 2o Tdl. hede og 
2 td. ager, hvilket jordstykke nærmere er påvist 
køberen og af ham overtaget på følgende vilkår. 

1 
Det solgte jordareal vil snares være at udstykke 
og de herved forbundne omkostninger betales af 
sælgeren. 

2 
Købesummen er fastsat til 6,2oo kr. der berigtig 
es således. 
I 11/6 termin betales kontant 6ooo kr. og samtidg 
udstedes bevis for 2oo kr at betale med loo kr 
11/12 19o7 og loo kr. 11/6 19o8 med 4% i rente 
fra 11/6 19o7 

3 
Såfremt køberen ikke promte erlægger købesummen 
til forfaldstider har han forbrudt sin køberet og 



er pligtig straks at fravige det købte areal ud-
en at han har ret til erstatning for den forbed-
ring har har foretaget på ejendommen. 

j 4 
Uforhæftet skøde meddeles i 11/12 termin d.år. og 
køberen betaler de med overdragelsen forbundne om 
kostningen. 
Skatter og afgifter udreder køberen af parcellen 
fra 1/4 d. år. 
Underskrevne husejer Søren Gråbæk erkender på de 
anførte vilkår at have sluttet nærværende kon-
trakt med p. Pedersen. 

p.t. Grenå d. 7/5 19o7 

P. Pedersen Søren Gråbæk. 

Læst 23/12 19o7 



SKØDE. 

Da købesummen 6,2oo kr. nu er berigtiget så skal 
det fornævnte grundareal der nu ved Landbrugsmini 
steriets udstykningsskrivelse af 31/8 19o7 er be-
tegnet Matr. nr. 16 ^ af Ålsrode af hartkorn 4 skp 
1 fdk. 1 % alb og tildelt vederlag for præstekorn 
tiende og småredsel i byg 
Småredsel 

Præsten Skoleholderen 
1 fdk. 3/4 fdk. 

Præstekorntiende 
Rug Byg Havre 

1 skp. 2 fdk. 3 3/4 fdk. 1 skp. 1 1/4 fdk 
herefter tilhøre køberen Søren Gråbæk med de samme 
rettigheder og forpligtelser hvormed jeg har ejet 
den i hvilken henseende bemærkes 
1) at aktieretten er reserveret 
2) at der 12/12 1859 er tinglæst en vejservitut 
3) Deklaration af 1881 hvorefter ejendommen 

som Matr. nr. 16 ^ er udstykket fra er benævnt 
" Brejdablik " 

Til bekræftelse med underskrift 
p.t. Grenå d. 13/12 19o7 

P. Pedersen 
Vitterlighedsvidner: 

A. Andersen Jens P. Pedersen 

Læst 23/12 19o7 



Skøde af 19/7 1916 fra Søren Gråbæk til Drejer 
Nielsen - læst 24/7 1916 

Skøde af 16/3 192o - læst 24/3 192o fra Drejer 
Nielsen til Jens Kristensen. 



Matr. nr. 16 ^ 

Til Carl Johannes Jensen 

KØBEKONTRAKT 

Underskrevne proprietær P. Pedersen af " Brejda-
blik " sælger og afhænder til Carl Johannes Jens-
en af Sdr. Homå af den mig tilhørende ejendom 

a b 
Matr. nr. 16 og 15 i Alsø sogn og benævnt " 
" Brejdablik " et jordareal af størrelse 15 tdl. 
hvilket jordstykke nærmere er påvist køberen og 
af ham overtaget på følgende vilkår. 

1 
Det solgte jordareal vil snarest være at udstyk-
ke og de dermed forbundne udgifter betales af sælg 
eren. 

2 
Købesummen er fastsat til 45oo kr. 

2 
Uforhæftet skøde meddeles 11/12 termin d. år og 
køberen betaler de med overdragelsen forbundne 
omkostningen 
Skatter og afgifter udreder køberen af parcellen 
fra 1/4 d. år. 
Underskrevne Carl Johannes Jensen erkenderpå de 
anførte vilkår at have afsluttet nærværende kon-
trakt med P. Pedersen. 



Skøde af 5/5 19o8 - læst 18/5 19o8 fra Carl Johan 
nes Jensen til Martin Jacobsen Krogh. 

Skøde af 26/2 1918 - læst 4/3 1918 fra Martin Ja-
cobsen Krogh til Akton Buchtrup Christensen^ 



Matr. nr. 16 ^ 

Til Peter Rasmus Bechmann Jacobsen 

Underskrevne proprietær P. Pedersen " Brejdablik 
sælger og afhænder til Peter Rasmus Bechmann Ja-
cobsen af de til " Brejdablik " hørende jorder 

b a 
Matr. nr. 15 og 16 af Ålsrode et jordareal 
af størrelse 2o Tdl. der begrænses af Møller Johan 
nes Jensens skel, Brejdablik, Ålsrodevejen og Skov 
en hvilket jordareal er påvist køberen og af ham 
overtaget. 

Denne købekontrakt er som de andre underskrevet 
7/5 19o7. 



p.t. Grenå d. 7/5 19o7 

P. Pedersen Carl Johannes Jensen 

Læst 23/12 19o7 



SKØDE. 

Da købesummen 45oo kr. nu er berigtiget så skal 
det fornævnte grundareal , der ved Landbrugsmini 
steriets u^stykningsskrivelse af 31/8 19o7 er be-
tegnet Matr. nr. 16 af hartkorn 4 skp. 1 fdk.2 
alb. herefter tilhøre køberen Carl Johannes Jens-
en med de samme forpligtelser og rettigheder som 
jeg har ejet samme i hvilken henseende bemærkes: 
1) at aktieretten er reserveret 
2) at der 12/12 1859 er tinglæst en vejindrømmelse 
3) Deklaration af 1881 hvorefter ejendommen 

som Matr. nr. 16 ^ er udstykket fra er benævnt 
" Brejdablik " 

Til bekræftelse med underskrift 
p.t. Grenå d. 13/12 19o7 

P. Pedersen 

Til vitterlighed 

A. Andersen Jens P. Pedersen 

Læst 23/12 19o7 



SKØDE. 

Da købesummen 6,5oo kr. nu er berigtiget ved kon-
tant betaling så skal den omhandlede parcel, der 
nu ved Landbrugsministeriets udstykningsskrivelse 
af 31/8 19o7 er betegnet Matr. nr. 16 ^ af Ålsrode 
by Ålsø sogn af hartkorn 6 skp. 1 fdk. 1 alb og 
tildelt vederlag for præstekorntiende i byg og 
småredsel 

Præstekorntiende. 

Rug Byg Havre 
2 skp. 1 fdk. 1 skp. 1 % fdk 1 skp. 3 3/4 fdk 
småredsel 

Præsten Skorleholderen 

1 29/30 fdk. 1 1/4 fdk. 

herefter tilhøre Peder Rasmussen Bechmann Jacobs-
en med de samme rettigheder og forpligtelser hvor 
med jeg har ejet den i hvilken henseende bemærkes 
1) at aktieretten er reserveret 
2) at der 12/12 1859 er læst en vejservitut 
3) Deklaration af 9/3 1881 hvorefter ejendommen 

som Matr. nr. 16 ^ er udstykket fra er benævnt 
" Brejdablik " 

mod at han betaler fremtidige skatter og afgifter 
deraf fra 1/4 d. år. 



p.t. Grenå d^ 13/12 19o7 
P. Pedersen 

Til vitterlighed: 

A. Andersen Jens P. Pedersen 

Læst 23/12 19o7. 

Skøde af 9/4 1915 læst 19/4 1915 fra Peder Rasmus 
sen Bechmann Jacobsen til Alfred Bernhard Ander-
sen 

Skøde af 1/6 1922 - læst 7/6 fra Alfred Bernhard 
Andersen til Niels Kjeldsen. 



Matr. nr. 16 ^ 
Til Mads Peter Hansen 

KØBEKONTRAKT. 

Underskrevne proprietær P. Pedersen af " Brejda-
Blik " sælger og afhænder herved til Mads Peter 
Hansen af Øster Balle af de til " Brejdablik " hø 
rende jorder Matr. nr. 16 ^ og 15 ^ af Ålsrode et 
jordareal af størrelse ea 13 tdl. der begrænses 
af Ålsrodevejen og skoven på Følgende vilkår 

1 
Det solgte jordareal vil snarest være at udstykke 
og de hermed forbundne omkostninger udreder sælg 
eren. 

2 
Af købesummen, der andrager 3oo kr. pr. tdl. beta 
les kontant i 11/6 termin d. år 3oo kr. og resten 
berigtiges i 11/12 termin d. år tilligemed rente 
a" 4 % fra 11/6 til betalingen sker. 

3 
Såfremt køberen ikke promte erlægge købesummen 
til forfaldstider har han forbrudt sin køberet og 
er forpligtet straks at fravige det købte jordare 
al uden at han har ret til erstatning for den for 
bedring han har foretaget på ejendommen. 

4 
Uforhæftet skøde meddeles i 11/12 termin d. år. 
og køberen betaler de ved overdragelsen forbundne 



omkostninger samt udreder skatter og afgifter af 
parcellen fra 1/4 d. år. 
Underskrevne Mads Peter Hansen erkender på de an-
førte vilkår at have afsluttet nærværende kontrakt 
med p. Pedersen 

p.t. Grenå d. 7/5 19o7 

P. Pedersen Mads Peter Hansen 



SKØDE. 

Da købesummen for den solgte ejendom der har et a 
real af 11,9 tdl. nu er berigtiget med 357o kr.så 
skal den solgte parcel der nu ved Landbrugsministe 
riets udstykningsskrivelse af 31/8 19o7 er beteg-
net Matr. nr. 16 ^ af Ålsrode, Ålsø sogn af hart-
korn 3 skp. 1 fdk. alb og tildelt vederlag for 
præstetiende og for småredsel. 

Præstetiende 
Rug Byg Havre 

1 skp. 3/4 fdk 3 fdk. 1 skp. 1/4 fdk. 

Småredsel: 
Præsten Skoleholder 
3/4 fdk. 56/100 Fdk. 

herefter tilhøre køberen Mads Peter Hansen af Øs-
ter Balle med de samme rettigheder og forpligtel 
ser hvormed jeg har ejet samme i hvilken henseen 
de bemærkes 
1) at aktieretten er reserveret 
2) at der 12/12 1859 er tinglæst forlig angående 

en vejindrømmelse 
3) At ejendommen hvorfra Matr. nr. 16 ^ er udstyk 

ket ved deklaration tinglæst %/5 1881 er be-
nævnt " Brejdablik " 

Til bekræftelse med underskrift 
p.t. Grenå d. 13/12 19o7 



P. Pedersen 

Vitterlighed 

A. Andersen Jens P. Pedersen 

Læst 23/12 19o7 

Skøde af 6/2 1914 læst l6/%^191^fra Mads Peter 
Hansen til Niels Marius Vogt. 

Niels Marius Vogt havde på det tidspunkt hovedpar 
cellen Matr. nr. 
bage til gården. 

a h cellen Matr. nr. 16 og 16 kom således nu til-



I 1913 sælges gården Matr. nr. 16 ^ ved et Mage-
skifte skøde 



MAGESKIFTESKØDE. 

Underskrevne gårdejer P. Pedersen mageskifter, 
skøder og overdrager herved til Severin Sørensen 
og Chr. Thomsen Nordentoft følgende mig tilhøren 
de ejendomme 
Matr. nr. 16 ^ af Ålsrode af hartkorn 1 td. 2 skp 

1 fdk. % alb 
Matr. nr. 16 ^ sammesteds af hartkorn 2 skp. 2 

fdk. 2 1/4 alb 
Matr. nr. 6 ^ af Øster Balle i Hoed sogn af hart 

korn 2 skp. % alb 
Matr. nr. 7 ^ sammesteds af hartkorn 2 skp. 
tilligemed de 2 sidstnævnte ejendommes andel i 
kirketiende såvelsom samtlige på ejendommene væ-
rende bygningers mur og nagelfaste genstande, ej 
endommenes beholdning af gødning, avl, afgrøde, 
besætning og inventarium samt øvrigt udbo idet 
fra overdragelsen alene er undtagen 2 bruge heste 
såvelsom mit private indbo og løsøre. 
Og da Severin Sørensen og Chr. Thomsen Nordentoft 
har meddelt mig mageskifteskøde på ejendommen 
" Christiansminde " i Enslev sogn Matr. nr. 6-21 
i Enslev by og sogn og Matr. nr. 4 i Villersø by 
og sogn hvorved hele vort mellemværende i anled-
ning af mageskiftet er afgjort så skal de fornævn 
te ejendomme med tilbehør herefter tilhøre dem 



med de samme rettigheder og forpligtelser hvor-
med jeg har ejet dem i hvilken henseende bemærk-
es at Matr. nr. 16 ^ og 16 ^ er behæftet således 
a) Aktieretten er reserveret 
b) Forlig læst 12/12 1859 angående en vejindrøm-

melse. 
c) Deklaration læst 9/5 1881 hvorved ejendommen 

er tillagt navnet " Brejdablik " og iøvrigt på 
de vilkår at køberne har overtaget, tilsvarer og 
fra 1/4 d.år. at regne forrenter de i ejendommen 
indestående prioritet i Kreditforeningen ifølge 
panteobligation store henholdvis 9ooo, 85oo og 
27oo kr. af hvilke gældsposter reservefondsmidler 
såvelsom det der er afdraget på hovedstolen kommr 
køberen tilgode og at køberen betaler skatter og 
afgifter fra 1/4 d. år. og udreder % delen af de 
hermed forbundne omkostninger. 
Overskud i mejeriet til 1/4 191o tilfalder sælger-
en, men iøvrigt indtræder køberne i samtlige gård 
ens rettigheder i Mejeriet 
Den herved overdragne gård ansættes til værdi af 
5o,ooo kr hvoraf lo,ooo kr regnes for besætning 
og øvrigt medfulgt løsøre og den modstående gårds 
værdi andrager 91,8oo kr. 



p.t. Grenå d. 22/3 191o 

P. Pedersen Severin Sørensen 
Chr. Thomsen Nordentoft 

Til vitterlighed: 
A. Andersen Møller 

Læst 11/4 191o. 



MAGESKIFTESKØDE. 

Underskrevne Severin Sørensen og Chr. Thomsen Nor-
dentoft mageskifter, skøder og overdrager herved 
til proprietær P. Pedersen " Brejdablik " den os 
tilhørende ejendom " Christiansminde " Debild He-
de i Enskev sogn. 
Gården består af Matr. nr. 6 - 21 i Enslev by og 
sogn samt Matr. nr. 4 i Villersø by og sogn 
Og da P. Pedersen dags dato har meddelt os mage-
skifteskøde på Ejendommen Matr. nr. 16 ^ og 16 ^ 
af Ålsrode samt 6 ^ og 7 ^ af Øster Balle og be-
rigtiget byttesummen 4ooo kr. så skal fornævnte 
ejendom med tilbehør tilhøre ham med de samme ret 
tigheder og forpligtelser hvormed vi har ejet den 
og i hvilken henseende bemærkes at han respekte-
rer efternævnte tinglæste forhæftelser: 

( og dem er der mange af ) 
og køberen må finde sig i og er pligtig til at gi 
ve sit samtykke til at der på ejendommen yderlig 
ere tinglæses 9 dokumenter som servitutstiftende 
m.h.t. afbenyttelse af vandværk m.m. 
Den herved overdragne ejendom med tilbehør ansæt-
tes til en værdi af 91,8oo kr. hvoraf 16,8oo reg-
nes for besætningen og øvrigt medfulgt løsøre og 
modsvarende ejendomsværdi andrager 5o,ooo kr. 

p.t. Grenå d. 23/3 191o 



Som sælger 

Severin Sørensen 

Chr. Thomsen Nordentoft 

Til vitterlighed: 

A. Andersen 

Som køber 

P. Pedersen 

Møller 

Læst 11/4 1910 



Severin Sørensen og Chr. Thomsen Nordentoft sid-
der kun 1 år med gården som de sælger til P. J. 
Nymann ved skøde af 3o/3 1911 - tinglæst lo/4 
1911. og denne sælger videre samme år til Niels 
Martinus Vogt ved skøde af lo/6 1911 - tinglæst 
26/6 1911. 



SKØDE. 

Underskrevne proprietær P. Jensen Nymann af Sdr. 
Mølle sælger, skøder og endelig overdrager her-
ved til Niels Martinus Vogt i Ålsø den mig til-
hørende ejendom " Brejdablik " beliggende i Ålsro 
de by, Ålsø sogn; skyldsat under 
Matr. nr. 16 ^ af hartkorn 1 td. 2 skp. 1 fdk. % 

alb 
Matr. nr. 16 ^ af hartkorn 2 skp. 2 fdk. 2 1/4 

alb. 
på følgende vilkår. 

1 
Under overdragelsen ér indbefattet ejendommens 
rette tilliggende og tilhørende, de på ejendom-
men værende bygninger med mur og nagelfaste apper 
tinenter, derunder kakkelovne, komfur og indmure 
de kedler, maskiner, avls og andre reskaber, vog-
ne, bryggers og mejeriredskaber, gødning, avl og 
afgrøde, dog ikke aftærsket korn - desuden med-
følger eventuel andel i mejeri og slagteri, hvor 
imod overskudet forbeholdes sælgeren. På ejendom 
men er indlagt telefon og køberen indtræder i 
sælgers rettigheder og pligter med hensyn til den 
ne 
Af besætningen medfølger 2 køer. 

2 
Overtagelsen er sket og ejendommen henligger for 



købers regning og ricico i enhver henseende. Skat 
ter og afgifter og tiende som herefter ordinært 
opkræves af ejendommen udredes af køberen. 

3 

Købesummen for ejendommen er 29,5oo kr. hvoraf 
regnes værdien af det med ejendommen medfulgte løs 
øre 2ooo kr. og den berigtiges på følgende måde. ; 
a) Køberen overtager til indfrielse og forrentning 

den i ejendommen på 2 prioriteter indestående 
skyld til Kreditforeningen i Viborg til 5 % i 
ydelse ialt oprindelig 17t5op kr 
hvoraf reservefondsandelen er fuldt indbetalt 
således at reservefondsandelen og den amorti-
serede del af skylden tilfalder køberen. 
Terminsydelsen pr. 11/6 d.år. af denne skyld 
svares af sælgeren. 

b) Ved oyertagelsen er betalt kontant 5ooo kr. 
hvoraf sælgerens underskrift på skødet tillige 
gælder som kvittering. 

c) Køberen overtager tillige til forrentning fra 
11/ ds. at regne eller indfrielse den i ejen-
dommen indestående skyld til Chr. Thomsen Nor-
dentoft 25oo kr 
der forrentes med % og henstår uopsigelig 
fra ejer til ejer indtil 11/6 1916. 
Køberen er bekendt med obligationen. 



d) For restkøbesummen har køberen derhos vederlagt 
mig på andre måder. 
Restkøbesummen udgør 4^5oo_kr. 

lait 29,5oo kr. 

4 
Omkostningerne ved handlen deles lige mellem par-
terne - dog prioriteterne for købers regning. 
Da køberen nu i eet og alt har berigtiget den ac-
corderede købesum og iøvrigt opfyldt betingelserne 
for denne handel så skal den solgte ejendom her-
efter tilhøre køberen med de samme rettigheder, 
byrder og forpligtelser hvormed den har tilhørt 
mig og tidligere ejere idet jeg påtager mig vand 
hjemmel^ansvar efter loven. 
Det bemærkes at aktie^etten for l/éibankhæftelse 
er reserveret 
At der på ejendommen er tinglæst forlig af 22/12 
1859 angående vejindrømmelse 
At der er deklaration tinglæst 9/5 1881 hvoraf 
det frelgår at ejendommen er tillagt navnet 
" Brejdablik " 

Til bekræftelse med underskrift 
vidnefast 

p.t. Grenaa d. 19/6 1911 



Som Køber Som Sælger 

N. Vogt P. Jensen Nymann 

Til vitterlighed: 

Fr. Viale 
Jørgen P. Rasmussen. 



NIELS MARTINUS VOGT 



NIELS MARTINUS VOGT. 

Født på Vejlby Mrk. 29/12 1881 som søn af gård-
mand Peder Valentin Vogt og hustru Mathilde Niel 
sen af Vejlby Mrk. 

19o8 
Ungkarl Niels Martinus Vogt 26 år gårdbestyrer 
af Vejlby - født på Vejlby mrk. 29/12 1881 - søn 
af gårdmand Peder Valentin Vogt og hustru Mathil 
de Nielsen af Vejlby Mrk. 
gift i Ålsø kirke 16/5 19o8 med pigen 
Birthe Mette Marie Mejniche Mogensen 21 år af 
Ålsø - født i Ålsø 12/8 1886 datter af gårdejer 
Anders Peter Larsen Mogensen og hustru Ingeborg 
Mejniche i Ålsø 

Forlovere: Anders Mogensen gdr. i Ålsø 
Jørgen Rasmussen Mejeribestyrer i 
Ålsø 



BIRTHE METTE MARIE MEJNICHE MOGENSEN 

Født i Ålsø 12/8 1886 som datter af gdr. Anders 
Peter Larsen Mogensen og hustru Ingeborg Mejniche 
i Ålsø 

19o8 
Gift 16/5 19o8 i Ålsø kirke med ungkarl og gård-
bestyrer Niels Martinus Vogt. 



1935 

Niels Martinus Vogt død 29/7 1935 og befravet 2/8 
gårdejer i Ålsrode søn af gdr. Peder Valentin 
Vogt og hustru Mathilde Nielsen af Vejlby - født 
i Vejlby sogn 29/12 1881 gift med Birthe Mette 
Marie Meiniche Mogensen på " Brejdablik " - 53 år 

Hans Søster: 

1939 
Ane Sofie Marie Georgine Rasmussen f. Vogt død på 
Ålsø Mejeri 14/11 og begrav. 2o/ll 
Mejeribestyrer Jørgen Peter Rasmussens hustru af 
Ålsø Mejeri født den 26/lo 1875 i Lille Mølle -
Vejlby sogn datter af Møllejer Peder Valentin 
Vogt og hustru Mathilde f. Nielsen - sidste fælles 
bopæl Ålsø Mejeri - 64 år f. 26/lo 1875 



BØRN AF GÅRDMAND I ÅLSRODE 
NIELS MARTINUS VOGT 

OG 
BIRTHE METTE MARIE MEJNICHE MOGENSEN 



INGER MATHILDE VOGT 

i9o9 
Født i Ålsø 17/4 - datter af gårdbestyrer Niels 
Martinus Vogt af Ålsø og hustru Birthe Mette Ma-
rie Mejniche Mogensen 22 år 
Faddere: Barnets forældre 

Gårdmand Anders Mogensen og hustru i Ål 
sø 
Mejeribestyrer Jørgen Rasmussen af Ålsø 

1929 
Ugift landbrugsmedhjælper Johannes Marinus Poul-
sen af Frederiksberg, Herlufsmagle sogn, Tybrind 
Herred - født i Tåstrup stationsby - Høje Tåstrup 
den 11/11 19o3 søn af arbejdsmand Hans Christian 
Poulsen og hustru Ingeborg Hansine f. Clausen i 
Høje Tåstrup 
Gift i Ålsø kirke 1/4 1929 med 
ugifte husassistent Inger Mathilde Vogt af " Brej 
dablik " i Ålsrode født i Ålsø 17/4 19o9 datter 
af gårdejer Niels Martinus Vogt og hustru Birthe 
Mette Marie Mejniche Mogensen 

Forlovere: Niels Martinus Vogt 
Enkefru Ingeborg Mogensen af Brejda 
blik. 



Børn: 
Grethe Vogt Poulsen født 22/6 1929 - datter af 
savværksarbejder Johannes Marinus Poulsen på Åls 
rode Mrk. 



MOGENS VALENTIN VOGT 

Født i Ålsø 22/12 191o søn af gårdbestyrer Niels 
Martinus Vogt af Ålsø og hustru Birthe Mette Mar 
rié Mejniche Mogensen 24 år 
døbt 19/2 1911 
Faddere: Barnets forældre 

Forpagter Ejner Gowertz Jensen og hustru 
Henriette Vogt af Vejlby 
gårdejer Anders Mogensen af Ålsø. 



ELSE VOGT 
1914 
Født på Ålsrode Mrk. 2/5 1914 datter af gårdejer 
Niels Martinus Vogt 31 år af " Brejdablik " og 
hustru Birthe Mette Marie Mejniché Mogensen 28 
år døbt 12/7 1914 i Ålsø kirke 
Faddere: Barnets forældre 

Gårdejer Anders Mogensen og hustru af 
Ålsø 
ungkarl Lorents Vogt af Vejlby 
Ungkarl Stenstrøm Vogt af Enslev. 



MATRHILDE VOGT 

1915 
Mathilde Vogt født 24/8 1915 på " Brejdablik " i 
Ålsrode datter af gdr. Niels Martinus Vogt og hu 
stru birthe Mette Marie Mejniche Mogensen 29 år 
døbt i Ålsø kirke 177lo 1915 
Faddere Barnets forældre 

Mejeribestyrer Jørgen P. Rasmussen og hu 
stru af Ålsø 
Gdr. Lorents Vogt af Vejlby 



OLAF VOGT. 

1918 

Født 3o/ll søn af gdr. Niels Martinus Vogt af 
Brejdablik og hustru Birthe Mette Marie Mejniche 
Mogensen 32 år 
døbt i Ålsø kirke 15/2 1919 

Faddere: Gdr. Martinus Friis og hustru af Alle-
lev 
Barnets forældre 



BODIL VOGT 

192o 

Født 15/7 og døbt 19/9 192o datter af gdr. Niels 
Martinus Vogt af Brejdablik og hustru Birthe Met 
te Marie Mejniche Mogensen 34 år 
Faddere: Barnets forældre 

Forpagter Ejner Goewitz Jensen og hustru 
af Frydensbérg. 

1934 
d. 3o/9 konfirmeret i Ålsø kirke Bodil Vogt af 
Brejdablik datter af Niels Martinus Vogt og hu-
stru Birthe Mette Marie Mejniche Mogensen født 
15/7 1920 døbt 19/9 192o 


