
EJERFORHOLD PÅ MATR. NR. 12 
I JORDEBOGEN 

NY MATR. NR. lo 



SØREN JESPERSEN. 
GÅRDFÆSTER 1688 



SØREN JESPERSEN. 

Født ca 1639. 
Kirkebogen for Ålsø sogn begynder 1645 og hans 
fødsel kan derfor ikke findes. 
I 1688 var han fæster på gården matr. nr. 12 i 
Katholms jordebog, men hvornår han er blevet 
fæster på gården kan ikke sees. 
Der er ingen skifte efter ham eller hans kone så 
de er formentlig døde som aftægtsfolk. 

1715 
Dom: 4 advent den 22. december begravet Søren Jes 
persen af Ålsrode, som var 76 år gi. 



ELL. RASMUSDATTER. 

Født ca 1629. 

Gift med gårdfæster i Ålsrode Søren Jespersen. 

17o9. da Dom: 2 post Pasch den 1. april begravet Søren 
Jespersens koene si. Eli. Rasmusdatter af Ålsrode 

de i hendes alders 8o år. 



BØRN AF SØREN JESPERSEN 
OG 

ELL RASMUSDATTER 



NIELS JENSEN SKRÆDER 



NIELS JENSEN SKRÆDER. 

Født ca 1666 

Gift 1. gang ca år 17oo med Maren Sørensdatter. 

Gift 2. gang med Anne Sørensdatter. 
1724 

tie 
Feria 3 Paschat den 18. april trolovet Niels 
Jensen og Anna Sørensdatter i Ålsrode. 
1724 
Festo Johannes ( Set. Hansdag d. 24. juni ) copu 
leret Niels Jensen Skræder og Anna Sørensdatter 
- begge af Ålsrode. 

1743. 

Dom: Jubilati den 5. maj jordet Niels Skræder i 
Ålsrode gi. 77 år. 



Hvornår Niels Jensen Skræder er blevet fæster på 
gården kan ikke sees , men måske omkring år 17oo 
da han bliver gift. 
Han er fæster til sin død i 1743. 



NIELS JENSEN SKRÆDERS 1. KONE 
MAREN SØRENSDAITER 



MAREN SØRENSDATTER. 

Født ca 1676 

Gift ca år 17oo med gårdfæster i Ålsrode Niels 
Jensen Skræder. 

1723. 

Dom: 1 ^^ advent den 28. november begravet Niels 
Jensens koene af Ålsrode Maren Sørensdatter - 47 
år 2 mdr. - død den 23. november 1723. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
NIELS JENSEN SKRÆDER 

OG 
MAREN SØRENSDATTER 



JENS NIELSEN SKRÆDER. 

Født i Ålsrode ca år 17o2 som søn af gårdfæster 
Niels Jensen Skræder og hustru Maren Sørensdat-
ter. 
Han blev husmand i Ålsrode og havde ingen jord 
til sit hus. Der er ikke så tidligt fæstebrev på 
huset men da han dør i 1767 overdrages huset til 
hans svigersøn Ditlev Christensen 

FÆSTEBREV. 
Jeg Peter Rosenørn - Herre til Katholm 
hans kgl. Majestæts bestaltede kammer 
herre, stiftsbefalingsmand over Århus 
stift samt amtmand over Havreballe-
gård og Stiernholm amter 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst ligesom jeg herved stæder 
og fæster til Ditlev Christensen barnefødt på mit 
gods i Glatved et mig tilhørende hus i Ålsrode 
som Jens Nielsen Væver sidst beboede og fradøde. 

3/1 1768 

Gift med 



Død i Ålsrode: 
1767 

Da han døde har han følgende børn: 
1) Niels Jensen Væver - husmand i Ålsrode 
2) Jesper Jensen - tjenestekarl på Katholm 
3) Maren Jensdatter - gift med husmand Ditlev 

Christensen. 

Folketælling i Ålsrode 
1787. 

Ditlev Christensen mand 53 år husmand 
Maren Jensdatter hans kone. 52 år begge i 1. æg 

teskab - bonde og husmand 



HANS NIELSEN. 

17o8 
Dom: 4 trinitatis den 1. juli døbt Niels Skræders 
barn af Ålsrode med nafn. 

HANS 
Degnens kone bar barnet 
Faddere: Ras. Jespersen og Ras. Bast af Ålsrode. 

Peder Degn og Søren Christensen af Glat-
ved 
item: 
Niels Murmesters kone og Else Bødkers i 
Ålsrode. 

Gift 

Død i Ålsrode: 
1735 
Dom: 11 trinitatis den 26. juni begravet si. Hans 
Nielsen Skræder af Ålsrode, som var 27 år gi. 



Børn: 

Dorthe Hansdatter 

Gift med Jochum Nielsen 

I 1768 er hun død men har i ægteskabet efterladt 
sig børnene Jens Jochumsen lo år - født ca 1758 
og Kirsten Jochumsen 8 år - født 176o ( begge er 
fødte i det tidsrum hvor kirkebogen mangler ) 



ELLE NIELSDATTER. 

1711 
16 Dom: 5 Pasch den lo. maj døbt i Ålsø kirke 

Niels Jensens barn af Ålsrode med nafn: 
ELLE 

som Rasmus Bloches kone bar 
Faddere: Søren Jespersen, Peder Sørensen, Rasmus 

Therkildsens kone.og Else Christensdat-
ter. i Ålsrode. 

Gift med husmand Peder Pedersen Skonning i Åls-
rode: 

1741 
Dom: Judica den 19. marts trolovet Peder Skonning 
og Eli. Nielsdatter af Ålsrode. 

1741 
Dom: 21 p. trinitatis den 22. oktober copuleret 
Peder Pedersen og Elle Nielsdatter af Ålsrode. 

Gift 2. gang med Niels Sørensen 

1756 
Den 15. december trolovet Niels Sørensen og Eli. 
Nielsdatter i Ålsrode. 
1757 
Den lo. marts cop. Niels Sørensen og Eli Nielsdat 
ter af Ålsrode. 



BØRN AF HUSMAND PEDER SKONNING 
OG 

ELLE NIELSDATTER 



PEDER PEDERSEN SKONNING. 

1742 
Dom: 3 p. ost tri. den lo. juni døbt Peder Skon-
nings barn i Ålsrode ni. 

PEDER 
båren af Søren Pedersens hustru i Fuglsang. 
Faddere: Jens Skonning, Jens Wæver, Peder Søren-

sen, Christentze Pedersdatter, Erik Skon 
ning kone af Weilby. 

1742. 

Dom: 7 ost trinitatis den 8. juli jordet Peder 
Skonnings barn af Ålsrode ni. PEDER 

1742 
Den 1. august Pub. abs. Peder Skonnings kone af 
Ålsrode fordi deres barn var blevet hos hende. 



KIRSTEN PEDERSDATTER. 

1743 
16 ° 

Dom: 4 post tri. den 7. juli døbt i Ålsø kirke 
Peder Skonnings barn af Ålsrode ni. 

KIRSTEN 
båren af Søren Thambours kone i Fuglsang. 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Anders Madsen i Weilby, Jens Ladefoged 
datter af Tolstrup. Christen Skippers 
kone af Revn. Jacob Jørgensen, Erik Sko 
ning, Niels Murmester af Høbjerg, Jens 
Wæver, Chresten Bloch. Maren Nielsdatter 
Kirsten Rasmusdatter og ? s kone af Åls 
rode. 

I 1768 var hun 24 år og ugift. 



MAREN PEDERSDATTER. 

1747 
Dom 3 ^^^ p. Pascat den 23. april døbt i Ålsø 
kirke Peder Skonnings barn ni. 

Maren 
båren af Søren Tambours kone i Fuglsang 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Chresten Bloch, Niels Andersen, Niels 
Hjulmand, Erik Skonning, Maren Niels-
datter og Peder Frandsens kone. 

1748 

Den 3. april jordet Peder Skonnings barn af Åls 
rode 
( Ingen navn er nævnt, men det må være Maren ) 



NIELS PEDERSEN. 

1749 
Dom: Rogate den 11. maj døbt Peder Skonnings 
barn af Ålsrode NI. 

NIELS 
båren af Maren Nielsdatter i Ålsrode. 
Faddere: Jens Skonning, Jens Terkildsen 

Søren Nielsen og Anna Nielsdatter af 
Høbjergh 

i 1768 var han 18. år og ugift. 



MAREN PEDERSDATTER. 

1754 
Dom: Reminise den lo. marts døbt Peder Skonnings 
barn af Ålsrode NI. 

MAREN 
båren af Jens Skonnings kone i Høbjerg. 
Faddere: Søren Tambour, Søren Skræder, 

Peder Hjorth og Peder Præsts kone. 

Maren er død inden 1768. 



1756. 
Dom: lo post trinitatis den 22. august jordet Pe-
der Skonning af Ålsrode gi. 52 år. 



ELLE NIELSDAITERS 2. MAND 
NIELS SØRENSEN 



BODIL NIELSDATTER 

1713 
Dom: 4 trinitatis den 7. juli døbt Niels Skræders 
barn af Ålsrode med nafn. 

Bodil 
som Rasmus Bloches kone bar. 
Faddere: Peder Christensen og Hans Ladefoged ved 

Catholm. 
Søren Jespersen, Rasmus Smeds kone og 
Rasmus Terkildsen af Ålsrode 
item 
Rasmus Bødker og hans søster fra Weilby. 

Død inden 1723 da hun ikke nævnes i skiftet efter 
moderen. 



SKIFTE EFTER MAREN SØRENSDATTER 
I ÅLSRODE' 



SKIFTE. 

Anno 1723 den 23. december var jeg underskrevne 
Thomas Christensen ridefoged ved Katholm som skif 
teforvalter tilligemed 2 mænd navnlig Søren Ras-
mussen Slot i Ålsrode og Anders Michelsen i Hø-
bjerg udi afgangne salig Maren Ssrensdatter, som 
boede i Ålsrode og døde der den 23. november 1723 
hendes efterladte stervbo for at holde skifte og 
deling imellem hendes efterladte mand Niels Jens-
en Skræder og deres fælles børn nemlig: 

Jens Nielsen 21 år 
Hans Nielsen 15 år 
Elle Nielsdatter 13 år 

og var enkemanden Niels Jensen Skræder overværende 
den boens tilstand efter forrige forrettet regi-
strering. 
Var af sådan tilstand som følger 

Rdl. Mrk Sk 
I stuen 

1 fyrbord - gi. med en åben fod o 2 o 
2 træstole a' 7 sk. o o 14 
1 fyrskab med lås og hængsel 1 o o 
1 fyrseng 1 o o 

Inderstuen. 
1 egekiste med lås og hængsel og hånd-

fang 2 4 o 
1 bsMik o 2 o 



1 gi. fyrskrin med lås og hængsel. 0 1 8 
1 stol o 0 2 
1 gi. fyrskab med lås og hængsel o 4 0 

1 Kælderen 
1 øltønde o 4 0 
2 halvtønder a' 24 sk. 0 3 0 
2 fierdinger a' 1 mrk. 0 2 0 
1 standtønde 0 o 8 
2 gi. hjulbører 0 3 8 
8 sibøtter 0 1 8 

Sengeklæder i enke-
mandens seng 

1 olmerdugs overdyne 2 0 0 
1 bolsters underdyne 2 0 0 
1 gi. grå vadmels ditto 1 2 0 
1 gi. sengedækken 0 1 0 
2 gi. bolsters hovedpuder 0 4 0 
2 blårgarns lagner 0 3 0 

1 pigens seng var 
klæder 

1 gi. olmerdugs overdyne 1 0 0 
1 gi. vadmels underdyne 0 4 0 
1 gi. vadmels hovedpude 0 1 0 
2 blårgarns lagner 0 1 8 

1 karlens seng. 
1 gi. grå vadmels underdyne 0 5 o 
1 gi. over ditto 0 5 0 
2 vadmels hovedpuder o 1 8 



2 blårgarns lagner 0 1 4 
1 bryggerset 

1 gi. kobberkedel på en ^ tøndes 
størrelse 4 0 0 

1 liden ditto kobberkedel 1 0 0 
1 jerngryde 1 0 0 
1 malmgryde 0 3 0 
1 gi. brøggerkar 0 5 0 
1 gi. ditto 0 2 0 
1 brøggertønde 0 1 0 
1 gi. si o 0 6 
1 håndkværn med behør o 3 o 
1 ballie o 0 12 
1 gi. ditto 0 0 8 
1 sold 0 o 8 
2 løbe a^ 4 sk. o 0 8 
1 spand 0 0 4 
1 strippe 0 0 4 

Kornsække 
3 td. sække a' 2 mark 1 o o 
3 gi. ditto a' 1 mark 0 3 0 
1 gi. halvtønde sæk o o 6 
1 rist og 1 bradpande 0 1 o 

På loftet 
2 gi. standtønder a' 4 sk. 0 0 8 
1 sædeløb 0 0 8 
2 forker a' 1 rdl. 2 0 0 



I Huggehuset 
1 liden buesav 0 o 8 
1 skovøkse 0 1 8 
1 håndøkse 0 1 8 
1 naver 0 0 8 
1 tolv fingers nav o 0 8 
1 spigebor 0 o 2 
1 båndkniv 0 0 4 
1 tørvespæåg 0 1 0 

1 gravespade 0 o 8 
1 fyrkasse kan rumme 7 td, korn 2 o 0 

Vogn og Plovredskaber 
1 vogn med sit behør 2 4 0 
1 ditto ligeså 2 0 0 
1 plov med behør 1 0 0 
2 harver a' 1 mrk. 0 2 0 

Bæster 
1 brun vallak 8 år 5 2 0 
1 ditto 7 år 4 0 0 
1 ditto vallak 6 år 4 0 0 
1 rødblisset hoppe 4 0 0 
1 brun hingst 4 år 4 0 0 
1 rød hoppe 13 år 3 2 0 
1 brunst jernet ditto lo år 2 4 0 
1 lille sort mærsplag 3 år 2 0 o 

Fæmon 
1 sort ko 6 år 4 o 0 



1 ditto 
1 ditto 
1 sortstjernet do 
1 sortbroget stud 
1 sort ditto 
2 sorte kvier 
2 kviekalve 

5 år 
lo år 
15 år 
3 år 
2 år 
2 år 

Får 
16 får 
1 vædder 

Svin 
4 galte år a' 3 mrk. 
2 polte a' 2 mark 

2 gæs og 1 gase 

5 høns og 1 hane 

Gæs 

Høns 

Bier 
3 stader a^ 7 mrk. 

Den sal. kones klæder 
1 sort hjemmegjort kjole 
1 rødt vadmels skørt 
1 grøn ditto 
1 rød serses trøje 
Al den sal. kones lindtøj blev vur-
deret for 

Boets midler ialt 
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1 
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Herimod var boet 
bortskyldig. 

Til den sal. kones begravelse 8 o o 
Til Katholms høje herskab efter en 
dom udstedt af retten på Katholm 
birketing år 1723 den 8. maj penge 44 o 11 
Så blev gårdens brøstfæld af vur-
deringsmændene synet og ialt sat 
i fæld for _23 2 o___ 

Er så gårdens brøstfæld og bort-
skyldig gæld ialt i penge _75 2 11_ 

Hvilket fra boets midler fragår 
og bliver i behold -38 4 11_ 

Foruden kornet i laden som ej kan strække videre 
end til udgiften og derfor ikke heller er ført 
til indtægt. 
Samme beholdning strækker sig ikke til halvs til 
gårdens besætning så der kan intet blive til de-
ling og er så dette skifte sluttet på det løfte 
som enkemanden giver at ville forskaffe sig selv 
besætning, reparere gården og betale hans sal. 
kones begravelse og holde skifteforvalteren fri 
for dette skifte. 

Datum - stervboet i Ålsrode - ut supra 
Thomas Christensen 



Søren Rasmussen Slott 
Anders Michelsen 

Niels Jensen Skræder. 



NIELS JENSEN SKRÆDERS 2. KONE 
ANNE SØRENSDATTER. 



ANNE SØRENSDATTER. 

Født ca 1696. 

1724 
tie 

Feria 3 Pascat den 18. april trolovet Niels 
Jensen og Anna Sørensdatter i Ålsrode. 
1724 
Festo Johannis ( Set. Hansdag den 24. juni ) co-
puleret Niels Jensen Skræder og Anna Sørénsdatter 
- begge af Ålsrode. 

1765 
Hun dør dette år og er 69 år og aftægtskone i Åls-
rode - skriver præsten. 



BØRN AF NIELS JENSEN SKRÆDER 
OG 

ANNA SØRENSDÅTTER 



SØREN NIELSEN SKRÆDER. 

1725 . 
da Feria 2 Paschat den 2. april døbt Niels Jens-

ens barn af Ålsrode med nafn. 
SØREN 

som degnens kone bar. 
Fadderne: Christen Sørensen, Hans Jensen 

Niels Jørgensen og 
Søren Christensen -
item: 
Kirsten og Karen Poulsdøtre 
alle af Ålsrode. 

175o 
Den 5. august trolovet Søren Nielsen og Inger Jør 
gensdatter af Glatved. 

1750 
Den 23. september copuleret Søren Nielsen og Inger 
Jørgensdatter af Ålsrode. 

Han blev den nye fæster af Gården og dør i Åls-
rode 176o. 
176o 
Død i Ålsrode i juni mdr.( kirkebogen mangler ) 



MAREN NIELSDATTER SKRÆDER 

1727 
Festo trinitatis den 8. juni døbt Niels Jensens 
barn af Ålsrode med nafn. 

MAREN 
Degnens kone bar barnet. 
Faddere vare: Anders Nielsen, Rasmus Molbo og 

Christen Sørensen 
Niels Jørgensen, Jens Christensens 
kone, Anne Andersdatter og Kirsten 
Nielsdatter af Ålsrode. 

1749 
9. juli trolovet Jens Pedersen af Homå og Maren 
Nielsdatter af Ålsrode. 

1749. 
Den 17. oktober copuleret Jens Pedersen af Homå 
og Maren Nielsdatter af Ålsrode i Ålsø kirke. 



JESPER NIELSEN SKRÆDER 

173o 
da 

Dom: 2 Quadragenes geneti den 5, marts døbt i 
Ålsø kirke Niels Skræders barn af Ålsrode med 
nafn. 

JESPER 
som Anders Nielsens kone af Ålsrode bar. 
Faddere: Søren og Jens Christenssønner 

Peder Lund og Niels Jørgensen 
samt Anne Andersdatter og 
Dorthe Jørgensdatter 
alle af Ålsrode. 

1731 
Feri: 
ders barn af Ålsrode - JESPER - 1 år gi. 

da Feria Pasch den lo. april begravet Niels Skræd 



ANNE NIELSDATTER SKRÆDER 

1732 
Nytårsdag døbt Niels Jensen Skræders barn af Åls 
rode med nafn. 

ANNE 
som Christen Sørensens kone bar. 
Faddere: Christen Sørensen, Jens Nielsen Væver 

og hans broder Hans 
Jens Christensen og Søren Christensen 
item: 
Niels Hjulmands kone, Maren Sørensdatter 
og Bodil Bastes 
alle af Ålsrode. 

1749 
Dom: Reminisere den 2. marts jordet Niels Skræd-
ers datter af Ålsrode NL. ANNE. 



PEDER NIELSEN SKRÆDER. 41 

Dom: XI trinitatis d. 21. august døbt i Ålsø kir 
ke Niels Skræders barn af Ålsrode kaldet 

PEDER.; 
som Jens Wævers kone bar. 
Faddere vare: Søren Bast, Christen Sørensen 

Søren Iversen, Rasmus Molbo 
Jacob Nielsens kone 
alle af Ålsrode. 

1768 
Dom: 1 post Epiph den lo. januar jordet Peder 
Skræder af Ålsrode i hans alders 32. år. 

Han var ugift og da han døde er hans arvinger 
sine søskende og deres børn såfremt hans søsken-
de er døde. Begyndelsen af skiftet anføres derfor. 



SKIFTE EFTER 
PEDER NIELSEN SKRÆDER 

Anno 1768 den 19. januar mødte på høje herskabs 
vegne hans exellence højvelbårne hr. kammerherre 
og stiftsbefalingsmand de Rosenørn til Katholm 
fuldmægtigen samme sted Jørgen Schultz med tven-
de tiltagne vurderingsmænd nemlig Michel Søren-
sen og Chresten Slot af Ålsrode udi stervboet ef-
ter afgangne salig ungkarl Peder Nielsen Skræder 
som levede i bemeldte Ålsrode hos gårdmand Miels 
Rasmussen Rousing for efter samme at registrere 
og vurdere samt skifte og dele hans efterladen-
skaber imellem arvingerne, som var den sal. mands 
1) Broder børn: ( Børn efter Søren ) 

a) Niels Sørensen 16 år 
b) Jørgen Sørensen 14 år 
c) Rasmus Sørensen lo år 
d) Margrethe Sørensdatter 12 år 
e) Anne Sørensdatter 8 år. 

2) Søster til den adføde - gift med gårdmand Jens 
Pedersen i Homå ( Maren ) 

3) Jens Nielsen Wæver, som var halvbroder til den 
afdøde - hans børn navnlig: 
a) Niels Jensen Wæver - husmand her i Byen 
b) Jesper Jensen - tjenende på Katholm 
c) Maren Jensdatter - gift med husmand Ditlev 

Christensen. 



4) Og her af byen endnu en halvsøster, navnlig 
Elle Nielsdatter - hendes børn nemlig: 
a) Niels Pedersen 18 år 
b) Kirsten Pedersdatter 24 år gi. 

5) Og endnu en halvbroderdatter ( Dorthe Hansdat-
ter ) - hendes børn navnligr 
a) Jens Jochumsen - lo år 
b} Kirsten Jochumsen 8 år 

Hvor da var tilstede på de umyndige børns vegne 
som formynder Jens Jørgensen Smed hér af byen samt 
forbemeldte Jens Pedersen af Homå på sin hustrus 
og de andre myndige arvingers vegne - da i samtlig 
es overværelse dette skifte blev således begyndt 
og fuldendt som følger. 



Niels Skræder døde i Ålsrode 5/5 1743 
pg der blev holdt skifte efter ham. 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
NIELS JENSEN SKRÆDER 

Anno 1743 den 3o. maj var jeg underskrevne Poul 
de 

Zeenhard fra Katholm tilligemed 2 vurderings-
mænd navnlig Søren Præst og Niels Hjulmand begge 
af Ålsrode udi afgangne Niels Jensens stervbo, som 
boede dersteds og døde næstforløbende 3o. april 
for at holde registrering og vurdering samt skif-
te og deling imellem enken Anne Sørensdatter og 
hendes med den sal^ mand sammenavlede børn navn-
lig 
2 sønner: 

Søren Nielsen 18 år 
Peder Nielsen 7 år 

og 2 ^^ pigebørn: 
Maren Nielsdatter 16 år 
Anna Nielsdatter 11 år 

Enkens laugværge - var hendes broder Chresten Sø-
rensen og på børnenes vegne var tilstede deres 
mosters mand Jens Christensen - alle af Ålsrode og 
befandtes boets midler efter registrering som følg 
er: 

Rdl. Mrk Sk. 
I dagligstuen 

1 gi. fyrbord med åben fod o 1 o 
1 gi. fyrskab o 2 8 
2 agestole a' 8 sk. o 1 o 



1 gi. spindrok 0 0 12 
2 stenfade og 3 tallerkener 0 o 8 
2 madkurve 0 0 3 
1 træskål 0 0 2 
7 skålgryder 0 0 2 
2 smørbøtter 0 0 2 
1 liden kobbertragt 0 0 12 
1 halvpot mål af tin 0 1 0 
1 gi. rivejern af blik 0 0 2 
1 jern bilæggerkakkelovn 6 0 0 
1 gi .lygte 0 0 8 
2 øsekopper 0 0 2 

1 den liden stue 
1 gi. fyrkiste med lås 0 4 0 
1 gi. ege ditto uden lås 0 2 0 
1 gi. fyrsengested 0 1 8 
1 olmerdugs overdyne 0 4 0 
1 vadmels underdyne o 3 o 
1 hampegarns ditto 1 0 0 
1 par blårgarns lagner o 2 0 
3 olmerdugs puder o 3 o 
1 gi. jernpande og rist o 1 8 
1 jern ildklemme 0 0 8 
1 liden egekærne 0 0 12 

Den sal. mands klæder 
1 grå vadmels kjortel 0 3 0 
1 gi. ditto 0 1 0 



2 hvide vadmels trøjer o 4 o 
1 skindtrøje o 4 o 
1 gi. ditto 0 1 0 
1 par skindbukser og brystdug 
3 par hvide strømper 0 1 0 
1 gi. hat 0 1 0 
1 foret hue 0 1 0 
2 par gi. sko 0 0 
4 skjorter a' 1 mark 0 4 0 
5 halsklæder 0 1 0 

1 kælderen 
2 halv øltønder 0 3 0 
1 gi. flødebøtte 0 o 4 
2 stenflasker 0 0 4 
2 sorte gryder o o 4 
3 røde potter 0 o 3 
1 gi. øltragt o o 2 
1 stenkrus med låg o o 1 
1 træ potkande 0 o 4 

1 bryggerset 
2 små brøggerkar o 4 o 
2 ballier og 2 stripper o 2 o 
1 bagetrug 0 1 8 
1 gi. mæskekar 0 o 8 
1 skovsav 0 1 8 
1 gi. standtønde 0 0 4 
1 gi. tællestol 0 0 2 
3 sold 0 1 8 



1 håndkværn med behør 0 3 0 
6 gi. kuber til bier o 1 8 
2 brade og 2 kister 0 1 0 
2 små løbe 0 0 12 
1 sædeløb o o 8 
1 halvtønde kobberkedel 6 0 o 
1 mindre ditto 0 4 0 
8 sække a' 2 mark. 2 4 0 
5 høleer a' 2 mark 1 4 0 
4 river 0 0 4 

På loftet 
6 sække hvede, som er henlagt til 

gårdens sæd og ej blev vurderet 
1 beslagen tønde 0 0 8 
2 gi standtønder 0 0 4 
2 gi. hakker 0 o 2 
2 mindre 0 1 0 
2 td. rug a' lo mark 3 2 o 
2 slags træspader o 1 0 

1 gården 
1 vogn med sit behør 6 o o 
1 gi. ditto 5 0 0 
2 bagplove med behør 2 0 0 
1 harve 0 3 0 
1 gravespade 0 0 4 
2 gi slæder o 2 o 



I huggehuset. 
3 økser og 3 naver 1 0 o 
2 buesave og 2 spigebor , 1 båndkniv 

og 1 jernfork 0 2 0 
1 tagstige 0 1 0 
1 gi. fierling 0 3 o 

1 herberget 
1 olmerdugs dyne 1 0 0 
1 hampegarns ditto o 5 0 
1 vadmels ditto 0 4 0 
2 hovedpuder 0 1 o 
1 par blårgarns lagner 0 1 8 
1 bistade i haven 1 4 0 

Fæmon 
1 gi. sort ko 13 år 2 4 o 
1 ditto lo år 3 2 0 
1 ditto 6 år 4 4 o 
1 gi. udlevet ditto 2 o 0 
1 broget ko 7 år 4 o 0 
1 blakket do 3 år 4 0 0 
1 sort ditto 3 år 4 0 0 
2 kalve a' 4 mark 1 2 o 
4 ungstude a' 3 mark 2 0 o 
4 gæs med 14 gæslinger o 4 0 
8 høns og 1 hane o 2 0 
lo får med lo lam 8 o 0 

Bæster 
1 brun vallak 8 år lo 0 o 



1 sort hingstplag 3 år 7 0 0 
1 gi. vallak 15 år 6 0 0 
1 brun hoppe med føl 12 år 8 0 o 
1 brun hoppe med føl lo år 4 0 0 
1 grå ditto 12 år 4 o 0 
1 brun ditto hoppe 6 år 6 0 0 
1 brunblisset hingstplag 2 år 2 4 o 

Summa 139 2 3 

Endnu blev enken med laugværge tilspurgt om de vid 
ste mere som boet til indtægt kunne blive beregnet 
hvortil de svarede " NEJ " og beløber da den hele 
behavende til ommeldte summa, hvoraf diskonteres 
og fratages til gårdens besætning og brøstfæld som 
følger: 
Til besætningen efter forordningen af 13. februar 
1722 
8 plovbæster a' lo Rdl. 
1 vogn med behør 
1 plov med sit behør 
1 harve 

Er 

Dernæst bekræfter enken at være bort 
skyldig som følger: 

8o 0 0 
lo 0 0 
2 0 0 
0 3 0 

92 3 0 

1_ Christen Slot i Ålsrode 2 2 0 
2) Niels Hjulmand 0 4 0 
3) Peder Skonning 1 0 8 



4) Peder Terkildsen i Høbjerg 2 1 o 

Bortskyldig gæld 6 5 8 

Gården som befandtes bestående af 4 
rader huse med 6o gulv fandtes en 
del brøstfældig på tømmer og tag 
så hver gulv hus var at reparere 
for 4 mark, hvilket giver ialt g _g_ 

og som boets besvær og udgift overgår dens beløb 
og indtægt bliver da intet til skifte og deling -
lovede dog enken Anne Sørensdatter at forsyne sine 
umyndige børn med klæder og føde og så og at holde 
dem til ære og lære til de bliver så store, at de 
selv kan fortjene brødet og som nu bemeldte enke 
Anne Sørensdatter ved skifteforretningen gav til-
kende, at hun selv ville blive ved gården så længe 
hun levede og kunne fortjene eller og til hendes 
ældste søn Søren Nielsen - når denne blev så fuld-
kommen at han den kunne modtage, hvorpå enken med 
laugværge hermed det hele beholdende blev hende 
leveret på og med de vilkår, at være sit velbårne 
herskab ansvarlig for den indsattp besætning og 
brøstfæld så og at holde gården i forsvarlig stand 
Item: skifteforvalteren for denne forretning anger 
løs at holde i alle optænkelige måder. 
At sådant er passeret bekræfter vi samtlige med eg 
ne hænders underskrift. 



Datum stervboet i Ålsrode ut supra 

På højtærede og velbårne hr. Peder Rosenørns vegne 

Poul Zeenhard 

Vurderingsmænd: 

Ingen underskrifter er anført. 



ANNA SØRENSDATTER 
FÆSTER 1743 - ca 175o 



Som det fremgård af skiftet så 
var det Anna Sørensdatters hensigt at blive ved 
gården til hendes ældste søn Søren kunne overta-
ge denne. 
Han bliver gift i 175o og har rimeligvis fået 
gården i fæste på den tid. I 1751 er han fæster 
efter Katholms jordebog. 



MATRIKELEXTRAKT OVER KATHOLM 
GODS I ÅLSRODE 1751 

Ejer Brugere Hartkorn 

Katholm 
1 Peder Hjorth 6 - 5 - 1 - 1 
2 Peder Kong 6 - 1 - 1 - 1 
3 Christen Sørensen 

Slott 6 - 5 - 1 - 0 
4 Peder Iversen 6 - 2 - 2 - 1 
5 Peder Præst 7 - 0 - 0 - 1 
6 Peder Frandsen 6 - 1 - 2 - o 
7 Povel Slott 6 - 4 - 2 - 2 
8 Niels Jacobsen 6 - 3 - 3 - 0 
9 Niels Hjulmand 6 - 4 - b - g 

lo Søren Jénsen 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 - o 
15 Niels Lund 6 - 2 - 1 - 2 
16 Chresten Bloch 6 - 1 - 0 - 2 
17 Chresten Molbo 6 - 3 - 1 - 1 

HUSMÆND 
1 Laurids Smed 0 - 3 - 3 - 1 
2 Søren Murmand 0 - 2 - o - 2 
3 Niels Smed 0 - 1 - o - 2 



SØREN NIELSEN SKRÆDER. 

Født i Ålsrode 1725 som søn af gårdfæster Niels 
Jensen Skræder og hustru Anne Sørensdatter. 

1725 
da 

Feria 2 Pascat den 2. april døbt Niels Jensens 
barn af Ålsrode med nafn 

SØREN 
som degnens kone bar. 
Faddere: Christen Sørensen, Hans Jensen 

Niels Jørgensen og Søren Christensen 
item: 
Kirsten og Karen Poulsdøtre 
alle af Ålsrode. 

1750 
Den 5. august trolovet Søren Nielsen og Inger Jør 
gensdatter af Glatved. 
1750 
Den 23. september copuleret Søren Nielsen og Inger 
Jørgensdatter af Ålsrode. 

176o 
Søren dør i Ålsrode i juni mdr. ( Kirkebogen mang 
ler i dette tidsrum ) 



INGER JØRGENSDATTER 

Født i Glatved 173o som datter af Jørgen Smed og 
hustru 
173o 
Dom: X trinitatis døbt Jørgen Smeds barn i Glat-
ved med navn 

INGER 
Faddere: Jens Jørgensen i Øster Balle 

Ras. - Balle Mølle 
Jørgen Smed i Hoed. 
Thomas Jensens kone i Glatved 
item 
Laurs Bødker i Hoed. 
Anna Andersdatter af Ålsrode bar barnet. 

173o 
Gift 1 gang 
1750 
Den 5. august trolovet Søren Nielsen og Inger 
Jørgensdatter af Glatved. 
1750 
Den 23. september cop. Søren nielsen og Inger 
Jørgensdatter af Ålsrode. 

176o 
Gift 2. gang med Niels Rasmussen Rovsing 
Giftermålet kan ikke findes da kirkebogen mangler 



Gift 3. gang 

1768 
Den 1. februar trolovet Ander Jensen og Niels Rou 
sings enke af Ålsrode. 

1768 
Den 4. marts copuleret Anders Jensen og Niels Rou 
sings enke af Ålsrode. 

1798. 

2. søndag i fasten den 4. marts kastet jord på 
Anders Bends afgangne hustru Inger Jørgensdatter 
af Ålsrode, som døde den 26. februar - 7o år gi. 



BØRN AF SØREN NIELSEN SKRÆDER 
OG 

INGER JØRGENSDATTER. 



NIELS SØRENSEN SKRÆDER 60 

Dom: 4 advent den 19. december døbt i Ålsø kirke 
Søren Nielsens barn af Ålsrode ni. 

NIELS 
båren af Jørgen Smeds kone i Glatved 
Fad.dere( sammen med en anden dåb ) 

Jens Pedersen af Homå 
Jens Jørgensen af Glatved 
Søren Jensen 
Jens Laursen, Ånders. Skræder 
Maren Laursdatter, Boel Nielsdatter 
Jacob Pedersens kone i Høbjerg 

1798 
Da han moder dør dette år opgives i skiftet efter 
hende at han bor i Hoed og er tjenende. Han er på 
det tidspunkt daglejer. 



JØRGEN SØRENSEN SKRÆDER. 

1753 
Dom: 7 post trinitatis den 5. august døbt Søren 
Nielsens barn af Ålsrode NI. 

JØRGEN 
båren af Balle Mølles kone 
Faddere: Jens Jørgensen 

Niels Jacobsen 
Christen Bloch 
Mads Pedersen og Anne Laursdatter. 

Af en eller anden grund har Jørgen fået uddannelse 
i Musik. Han bliver organiat i Randers, men er i 
1798 formentlig flyttet til Hørning. Her i 1798 
har man ingen kontakt med ham og man ved ikke 
hvor han befinder sig. 
Nar han er blevet uddannet som organist kan det 
måske skyldes at han har været invalid men med et 
godt hoved og derfor han han fået lov til at for-
lade egnen og flytte til byen. Det var stadig i 
stavnsbåndets tid og det var ikke let at forlade 
sin hjemegn da godset på den måde mistede arbejds 
kraft. I Randers var der på den tid kun Set. Mor-
tens kirke så her har han været organist før han 
flytter til Hørning. 



MARGRETHE SØRENSDATTER 

1755 . 
Feria: III Nativ Christi den 27. december døbt 
Søren Nielsens barn af Ålsrode NI. 

MARGRETHE 
båren af Peder Broges kone i Balle. 
Faddere: Niels Jacobsen 

Jens Pedersen af Homå 
Jens Jørgensen af Glatved 
Mette Jørgensdatter. 

Gift med Peder Rusk, som i 1798 var hyrde i Ålsro 
de. 

Gift 1. gang med Chresten Skomanger i Ålsrode. 

Gift 2/ gang 
1796 
Den 25/6 i Ålsø kirke copuleret enkemanden Peder 
Rusk og enkekonen Margrethe Sørensdatter 

18o3 
3. søndag efter trinitatis d. 3o/6 kast jord på 
indsidder Peder Rasmussen Rusks hustru Margrethe 
Sørensdatter af Ålsrode død d. 24. næstforan 5o 
år gi. 



PEDER nagNUSSEN RUSK 

Født ca 1744 

1779 
Fredagen d. 23/4 trolovet Feder Rasmussen Rusk og 
Karen Sørensdatter - Søren Hansens datter i Glat-
ved 
1779 
Fredagen d. 1. oktober i Hoed kirke copuleret ung 
karl Peder Rasmussen Rusk og pigen Karen Sørens-
datter - begge af Øster Balle -
Gift 2. gang: 
1796 
Den 12. maj blev forbemeldte Peder Rasmussen Rusk 
og afgangne Chresten Skomagers enke Margrethe Sø-
rensdatter af Ålsrode trolovede. 
1796 
Den 25. juni i Ålsø kirke copuleret Nargrethe Sø-
rensdatter - enkekone - og enkemanden Peder Rusk. 

18o5 
Den 27/7 blev til ægteskab indskrevet enkemanden 
Peder Rasmussen Rusk - indsidder i Ålsrode og pig 
en Mette Jacobsdatter - gårdmand Jacob Bruuses 
datter ibidm 
18o5 
Den 24/8 blev i Ålsø kirke ægteviet enkemanden Pe 



der Rasmussen Rusk - indsidder i Ålsrode og pigen 
Mette Jacobsdatter ibidm 

Gift 3. gang 
1812 
Den 24. april blev til ægteskab indskreven husmand 
Peder Rasmussen Rusk - enkemand i Ålsrode og pigen 
Anne Sørensdatter Hjorth sammesteds. 
1812 

Den 27. juni blev i Ålsø kirke ægteviede husmand 
Peder Rasmussen Rusk af Ålsø - enkemand - og pig-
en Anne Sørensdatter af Ålsrode. 

1825. 
Peder Rasmussen Rusk død 7/1 og begravet d. 16/1 
- indsidder i Ålsrode - 79 år gi. 



BØRN AF PEDER RUSK OG HUSTRU 
MARGRETHE SØRENSDATTER 



INGEN FÆLLESBØRN 



RASMUS SØRENSEN SKRÆDER 

1757 
Festo trinitatis den 5. juni døbt Søren Skræders 
barn af Ålsrode NI. 

RASMUS 
båren af Elle Rasmusdatter af Øster Balle. 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Jens Sørensen, Peder Rasmussen 
Niels Hjulmand, Chresten Bloch 
Anna Laursdatter, Maren Nielsdatter 
Jens Lunds kone og Niels Andersens kone. 

Gift 1. gang med enkekonen Karen Pedersdatter 

1787 
Den 3. februar i Ålsø kirke copuleret ungkarl 
Rasmus Sørensen og enkekonen Karen Pedersdatter 
begge af Ålsrode. 
Rasmus Sørensen blev husmand i Ålsrode 

Folketælling i Ålsrode 
1787 

Rasmus Sørensen mand 31 år gift 1 gang 
Karen Pedersdatter hans kone 47 år gift 2. gang 
Anders Sørensen mand 68. år gift 4. gang 
Dorthe Rasmusdatter hans kone 57 år gift 1 gang 



Gift 2. gang. 

1788 
1 marts cop. enkemanden Rasmus Sørensen Skræder 
og pigen Kirsten Jochumsdatter. 

I begyndelsen benævnes Rasmus 
Sørensen som husmand^ men fra 1796 som indsidder. 
Ved udskiftningen i 1795 i Ålsrode blev der til-
lagt husmændene jord og det ser ud til Rasmus Sø-
rensen har afstået herfra. I stedet bliver han ind 
sidder hos sin moder. Da hans moder dør 3 mdr. se 
nere end ham er hans kone Kirsten Jochumsdatter 
og deres datter Dorthe bosiddende på gården. Han 
har intet ejet og der ikke skifte efter ham. 

1798 
2 søndag efter Hellig 3. kongers dag den 14. janu 
ar kastet jord på afgangne Rasmus Sørensen Skræd-
der - indsidder i Ålsrode - som døde den 9. ja-
nuer 4o år gi. 



RASMUS SØRENSEN SKRÆDERS 1. HUSTRU 

KAREN PEDERSDATTER 



KAREN PEDERSDATTER. 

Født 174o I Høbjerg 
1742 

Fest: Joh. Bapt. den 24. juni døbt Peder Jensens 
barn i Høbjerg 

KAREN 
båren af Niels Skræders kone i Ålsrode. 
Faddere: Søren Christensen, Niels Slot, Niels Kjeld 

sen i Glatved, Anne Catrine Jensdatter. 

Gift 1. gang 1768 med Laurs Laursen Wæver. 
1768 
Den 12. februar trolovet Laurs Wæver og Karen Ped-
ersdatter af Ålsrode. 
1768 
den 28. oktober cop. Laurs Wæver og Karen Peders-
datter. 

Gift 2. gang med Rasmus Sørensen Skræder 
1787 
3. februar i Ålsø kirke cop. ungkarl Rasmus Søren 
sen og enkekonen Karen Pedersdatter. - begge af 
Ålsrode. 
1788 
1 nytårsdag lagt jord på Rasmus Skræders afgangne 
hustru Karen Pedersdatter af Ålsrode 48 år gi. 



Da Rasmus Sørensen Skræder Blev gift var Karen Pe-
dersdatter enkekone. Hun havde været gift med 
husmand i Ålsrode Laurs Laursen Wæver. 

LAURS LAURSEN WÆVER 
var født ca 17o9. 
1749. 
Den 23. juli cop. Laurs Laursen og Anne Nielsdat-
ter. Hun døde i Ålsrode og blev begravet 24/1 
1768. 
Hun efterlod sig børnene: 

1) Hans Laursen 12 år 
2) Christen Laursen lo år 
3) Boel Laursdatter 9 år 
4) Anna Laursen 6 år 
5) Jens Laursen 3/4 år 

1768 
Den 28. oktober gifter han sig med Karen Pedersdat 
ter. De fik ingen fællesbørn der levede. Laurs Wæ 
ver døde i Ålsrode og blev begravet 29. maj 1785 
og Karen Pedersdatter gifter sig med Rasmus Søren-
sen Skræder 3/2 1787 og dør i Ålsrode og bliver ba 
gravet 1/1 1788 uden at hun fik børn med Rasmus 
Sørensen Skræder. 



RASMUS SØRENSEN SKRÆDERS 2. KONE 

KIRSTEN JOCHUMSDATTER. 



KIRSTEN JOCHUMSDAIIER 

Født i Høbjerg som datter af murmester Jochum 
Nielsen og hustru Dorthe Hansdatter i 1762. 

Hun er født i det tidsrum 
hvor kirkebogen mangler. 

1788 

1. marts cop. enkemanden Rasmus Sørensen Skræder 
og pigen Kirsten Jochumsdatter. 



BØRN AF HUSMAND RASMUS SØRENSEN 
OG 

KIRSTEN JOCHUMSDAIIER 



SØREN RASMUSSEN 

179 
Dom: 1 advent den 5. december i Ålsø kirke døbt 
husmand Rasmus Sørensen Skræders og hustru Kir-
sten Jochumsdatter af Ålsrode deres søn kaldet 

SØREN 
båren af Rasmus Bødkers hustru i Ålsrode. 
Faddere; Jens Andersen, Jens Frandsen, 

Hans Slot 
item 
Jens Ladekarl af Høbjerg. 



DORTHE RASMUSDATTER 

1793 
19. søndag efter trinitatis den 6. oktober døbt 
husmand Rasmus Skræders pigebarn, som var født 
den 28. september næstforan og kaldet 

DORTHE 
båren til dåben af pigen Anne Sofie Pedersdatter 
tjenende på Katholm. 
Faddere: Niels Jensen af Homå 

Peder Jochumsen, Søren Skræder 
Anna Pedersdatter Skrivers 
- alle af Ålsrode. 

Gift 1. gang 1818 med enkemand Rasmus Christensen 
i Ålsø. 
1818 
Viet 15. nov. enkemand Rasmus Christensen husmand 
i Ålsø 68 år gi. og pigen Dorthe Rasmusdatter i 
Ålsrode 25. år gi. 
Gift 2. gang 1828 med gårdfæster Niels Pedersen 
Rusk af Ålsrode 
1828 

Viet 31. maj 
Gift 3. gang med ungkarl Rasmus Nielsen Væver af 
Sigfald den 13. maj 1838 
1864 
Død i Ålsrode 2. maj 1864 71. år gi. - aftægtsmand 
Rasmus Vævers kone 



KAREN RASMUSDATTER. 

1796 
Den 2. oktober havde indsidder Rasmus Sørensen 
og hustru Kirsten Jochumsdatter af Ålsrode til 
dåben i Ålse kirke en datter som var født den 27 
september næstforan og blev kaldet 

KAREN 
båren af Niels Vævers hustru af Ålsrode 
Faddere: Jens Andersen, Søren Iversen 

Peder Ruskes hustru af Ålsrode 
Peder Jochumsen af Ålsø 

1796 
2o. søndag efter tr^iita'is dsi oktobsr kast^' 
et jord på formeldte Rasmus Sørensens pige 

KAREN 
som døde den 4. oktober - 8 dage gi. 



ANNA SØRENSDATTER SKRÆDER. 

Født 1759 i Ålsrode som datter af Søren Nielsen 
Skræder og Inger Jørgensdatter. 
Den nøjagtige dato kan ikke sees da kirkebogen 
mangler for dette tidsrum. 

Gift med garver Johannes Amtz. 

De flytter til Frederiksborg på Sjælland. Anna 
er død inden 1798, men hun efterlader sig en dat 
ter CHRISTINE som faderen formentlig på grund af 
fattigdom ikke kan forsørge og derfor bliver op-
draget hos organist L. Pedersen. 
Måske i veneration for denne plejefader kalder 
man i skiftet efter hendes moder Annas broder 
Jørgen for Jørgen Sørensen Pedersen - Jørgen var 
jo selv organist. 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
SØREN NIELSEN SKRÆDER. 



SKIFTE. 

Anno 176o den 19. juni comparerede på mit høje 
herskab til Katholm deres fuldmægtig Jacob Had-

de 
sten med 2 tiltagne mænd nemlig Niels Hjulmand 
og Chresten Slot i Ålsrode for i forbemeldte by 
at holde lovlig skifte og deling efter afgangne 
Søren Nielsen Skræder imellem hans efterladte 
enke Inger Jørgensdatter og deres i ægteskab væ-
rende avlede 5 børn - nemlig 3 sønner og 2 døtre 

1 ) Niels 8 år 
2) Jørgen 7 år 
3) Rasmus 3 år 
4 Margrethe 4 år 
5 Anna 1 år 

på hvis vegne Jens Pedersen i Homå som nærmeste 
slægt er formynder og på enkens vegne som laug-
værge sin fader Jørgen Jensen i Glatved tillige-
med Jens Sørensen i Ålsrode i hvis over - og nær 
værelse skiftet blev foretaget til registrering 
og vurdering samt skifte og endelig deling af 
dets indhold. 

Rdl. Mrk. Sk 
Indbo 

1 fyrbord med egefod o 3 o 
2 fyrbænke o o 8 
1 ditto lænestol o o 8 



1 anden fyrstol o o 8 
1 fyrskab 0 2 6 
1 jern kakkelovn 4 4 0 
1 fyrmalet kiste, som enken med vor-

es forenende samtykke er overgiv-
et 

1 fyr sengested med egestolper 1 2 0 
og derom 1 blå drejels omhæng 1 6 0 

Derudi 
1 brunstribet olmerdugs overdyne 1 3 o 
1 blåstribet bolsters underdyne 1 4 o 
1 blåstribet ditto 1 o 0 
1 vadmels underdyne 1 o o 
2 hovedpuder o 5 o 
1 par hørgarns lagner 0 2 8 
1 sengeklæde 0 1 4 
1 gi. rok 0 0 2 
3 fyr hylder 0 0 4 
5 stenkar 0 0 lo 
8 sibøtter 0 0 8 
2 sten tallerkener 0 o 4 
1 hollandsk krus med tinlåg 0 0 8 
2 lerflasker 0 0 8 
1 træ fierild 0 0 4 

Pigens seng 0 2 o 
1 grønt omhæng o 0 1 

Derudi 
1 rødstribet olmerdugs overdyne o 6 o 



2 gråstribede underdyner 2 6 0 
2 hovedpuder 0 2 0 
1 par blårgarns lagner 0 1 8 
1 ege sengested med tilhørende senge-

klæder er den sal. mands gamle mod-
er overgivet på de vilkår at til-
høre stervboet efter sin død. 

1 pisk 0 0 4 
1 kælderen 

1 hel ege øltønde 0 3 0 
% ditto 0 2 0 
1 øltragt 0 0 4 
1 stol 0 0 6 
2 stand fierler 0 0 4 
1 standtønde 0 o 6 
1 drøftetrug 0 0 4 
3 sold 0 0 8 
2 løbe o o 8 
1 gi. standbænk o 0 2 

1 bryggerset 
1 gruen en ^ tønde kobberkedel 5 0 0 
1 boutellie o 0 4 
2 glas o 0 6 

1 liden kobber fyrfad 0 0 lo 
1 jern lysesaks 0 0 4 

1 madkurv 0 0 2 
1 fyrseng 0 0 lo 



2 dyner, 2 hovedpuder og 1 par lagner 
En anden stue og køkken 

1 0 0 

1 fyrbord med egefod o 1 o 
1 ditto stol o 0 8 
1 fyr standskab 0 0 lo 
1 gi. kærne 0 0 6 
1 flødebøtte 0 0 4 
2 sorte gryder og 2 ditto potter og 

2 stenfade 0 0 6 
1 træskål 0 0 2 
1 jerngryde 0 2 8 
1 jern trefod o 2 0 
1 rist 0 1 8 
1 ildklemme o 0 6 
1 lang egekiste, som er den sal. mands 

moder tilhørende og forbliver ved 
stedet når dødsfald skulle ske 

1 rokke o 2 o 
1 haspe o 0 6 
1 hånd kobberkedel 1 2 0 
2 gekar 0 5 0 
2 ditto ballier o 1 0 
2 sold 0 0 12 
1 kværn med sit behør 0 3 0 
2 strippe og en spand 0 0 lo 
1 bage bøgetrug 0 1 4 
1 gi. standtønde o 0 2 



1 sækkebænk 0 0 4 
1 anker o 0 6 
1 loftstige o o 2 
1 gi. skab 
2 salmebøger o 2 0 

På loftet 
1 sæk og 2 poser 2 2 0 
2 hørleer 1 0 0 
3 ærteleer 0 1 0 
1 standtønde 0 0 2 
4 gi. bikuber 0 1 0 

Der findes også 3 td. rug, som nød-
vendigt behøves til husholdningen 

1 jernbunden stige 0 1 0 
1 gården 

Karlens seng 
derudi 

1 stribet olmerdugs overdyne 1 0 0 
1 hampegarns underdyne 0 5 0 
2 hovedpuder 0 2 0 
1 par blårgarns lagner 0 1 0 

Aparte jerntøj 
2 økser 0 1 0 
2 tørvespader 0 1 8 
1 gravespade og 1 møntørvs spade 0 1 0 
1 stige 0 0 8 
2 naver 0 0 7 



2 spigebor o o 4 

1 fyrege 0 0 4 
2 hjulbører 0 0 8 

Vogn og plovredskab 
1 plov med sit behør 2 o o 
1 bagplov med behør 0 3 0 
3 harver 0 3 0 
3 vogne - beslagen for og bag - 12 0 0 
1 slæde 0 0 2 

Levende Creaturer 
Bæster. 

1 rødblisset hoppe 4 år lo 0 0 
1 brun ditto 6 år 8 0 0 
1 sort hest 7 år 7 0 o 
1 rødblisset øg 13 år 5 o 0 
1 sort hoppe 3 år 4 o 0 
1 hestplag sort 4 år 4 0 0 
1 rød mærsplag 2 0 0 
1 gi. hoppe 2o år 1 0 0 
1 gi. sort hoppe 

Fæmon 
0 5 0 

1 sortstjernet ko 2 0 0 
1 sorthjelmet ditto 2 4 0 
1 blakket do 4 o 0 
1 ditto 3 o 0 
1 sortbroget 4 2 0 
1 kvie 0 2 0 



1 ditto 1 4 0 
1 broget stud 3 0 0 
1 broget ditto 2 2 0 
1 sorthjelmet ditto 2 0 0 
2 kalve 0 1 8 

Svin 
4 gi. svin og 2 grise 3 2 o 

Får 
15 får og 9 lam 6 4 0 

Bier 
5 stader 6 4 o 
Til halvs 3 stk. er 2 o 0 

Tilsammen 141 1 9 

Skifteretten tilspurgte enkekonen og sin laugvær-
ge om ikke mere var dem bevidst, som stervboet med 
rette til indtægt kunne blive beregnet, hvortil 
de svarede " NEJ " hverken i rede penge eller 
gods. 

Derimod 
Blev besværing, brøstfæld og besætning taget und-
er beskrivelse: 

I Brøstfæld 
i gårdstedet, der består af 53 gulv hus som i nøj 
este taxation er ansat for 25 3 o 

Besætning 
8 stk. dygtige bæster 8o o o 
1 plov med behør 2 o o 



1 harve 0 3 0 
1 vogn med sit behør lo 0 0 

Gælden 
Den sal. mands broder Peder 
tilgode 4 4 0 
Søren Præst 3 4 0 
Peder Præst 2 0 0 
Til herskabet for: 
april kvartal 2 1 0 
juli kvartal 2 4 o 
2 td. byg a' 11 mark er 3 4 o 
1 td. havre 1 o o 

Summa 139 4 7 

Nar da denne besværing med indtægten bliver liqvi 
deret befindes at indtægten overstiger udg^fEen^ 
med — 1 —-3__12__ 

hvilket formynderen ikke anser til deres gavn at 
dele, men hellere ønsker at børnene måtte blive 
opdraget i deres kristendom, som af deres moder 
indstændigt blev lovet at skulle ske siden begæ-
ringen var en billig følge. 
Dog er imidlertid den sal. mands registrerede og 
uvurderede gangklæder både af uld og linned de 3 
drengebørn efter moderens begæring dem overladt 
og de 2 piger derimod 2 trøjer. 



Den sal. mands moder nyder som tidligere fortsat 
sit ophold af gården og da ikke videre var at be-
handle blev skifteretten lovet at være uden an-
svar for dette skiftes holdelse. 

Datum skiftestedet i Ålsrode 
ut supra 

J. Hadsten 
Konens laugværge: 

Jørgen Jansen Smed. 
Som formynder: 

Jens Pedersen i Homå 

Overværende: 
Jens Jørgensen i Ålsrode 

Som vidner og vurderingsmænd. 

Niels Christensen Hjulmand 

Chresten Jensen 



INGER JØRGENSDATTERS 
2. MAND 

NIELS RASMUSSEN ROUSING 



NIELS RASMUSSEN ROUSING 

Født i Glatved 

Gift 176o i Ålsø kirke med enken Inger Jørgensdat 
ter. ( kirkebogen mangler ) 

1767 
Dom; 3 advent den 13. december jordet Niels Ras-
mussen af Ålsrode gi. 37 år og 6 mdr. 



BØRN AF NIELS RASMUSSEN ROUSING 
OG 

INGER JØRGENSDATTER. 



ANE MARIE NIELSDATTER 

FØDT I Ålsrode ca 1762 som datter af gårdfæster 
Niels Rasmussen Rousing og hustru Inger Jørgens-
datter. 

Gift med Eliar Heuricher Wert og bor i 1798 på 
Katholm. 



CHRESTEN NIELSEN ROUSING 

1765 
Dom: 9 post trinitatis den 4. august døbt Niels 
Rasmussens barn af Ålsrode navnl. 

CHRESTEN 
båren af Jens Smeds kone ibid. 
Faddere: Jørgen Jensen Smed, Mads Pedersen 

Morten Hansen og Maren Pedersdatter 



1768 
Dom: 2 post Epiph den 17. januar jordet sal. Niels 
Rasmussens barn. 

( Ingen navn eller alder er nævnt.) 



SKIFTE EFTER NIELS RASMUSSEN 
I ÅLSRODE' 



SKIFTE. 

Anno 1768 den 18. januar mødte på høje herskabet 
hans exellence højvelbårne de Rosenørn til Kat-
holm hans vegne fuldmægtigen samme sted Jørgen 
Schultz med 2 ^^ tiltagne mænd navnlig Mikkel Sø-
rensen og Chresten Slot af Ålsrode udi stervboet 
efter gårdmand Niels Rasmussen Rovsing i bemeldte 
Ålsrode for at foretage en lovlig skiftehandling 
imellem hans efterladte enke Inger Jørgensdatter 
og deres i ægteskab avlede børn som er: 

Christen Nielsen 2 år 
Ane Marie Nielsdatter 5 år 

hvor da var tilstede på enkens vegne som hendes 
laugværge hendes broder Jens Smed i Ålsrode og på 
børnenes vegne som formynder deres farbroder Peder 
Rovsing af Øster Balle. 
I samtliges overværelse begyndtes at foretages re 
gistrering og vurdering til videre skiftes holdel 
se, men enken tilligemed børnenes formynder samt 
øvrige til stedeværende og på rørende var af skif 
teretten begærende at ej videre med skiftet måtte 
foretages i henseende til unyttig tidsspilde, at 
siden en efter forrige sal. mand Søren Skræder for 
rettet lovlig skifte er beviseligt at boet ikke af 
betydenhed i den tid kan være forbedret, men sna-
rest forringet formedels den sal. mand svaghed og 



vide forud, at ikke kan blive nogen arv for bør-
nene at vente, når gæld og besværing bliver taget 
i betragtning, hvilket skifteretten ej heller med 
billighed kunne protestere imod og som enhver er 
bevidst at samme rigtig forholdes - - - -
Dog eragtes det billigt at de umyndige børn måtte 
tillægges deres faders skrin og gangklæder, som og 
blev dem tilstået hver især, hvilket enken og hen 
des havende eller agtede fæstemand Anders Bend, 
som er selv tilstede lovede at ville være ansvar-
lig for i sin tid. 
Da de derimod clarede høje herskabet og enhver, 
hvad de kan være skyldig uden at børnene derved 
lider tab, opdrager børnene, som nu har og kan ha-
ve forældres hjælp nødig, således som de kan være 
bekendt for Gud og næsten, hvilket tilsammen som 
ovenmeldt er indgået og blev børnene såldes udlagt 
- til drengen alle hans faders gangklæder og 12 
sølvknapper udi en Callemantes trøje og til pige 
barnet hans lin. 
Således sluttes da denne forretning med forsikring 
at holde høje herskabet, såvel som skifteforvalter 
en fri og ansvarsløs i alle måder udi alt hvad 
heraf dependerer. 



Datum - stervboet - ut supra 

J. Schultz 

På enkens vegne som laugværge 

Jørgen Jørgensen Smed 

På børnenes vegne som formynder 

Peder Rousing. 



INGER JØRGENSDATTERS 3. MAND 
ANDERS JENSEN BEND. 



ANDERS JENSEN BEND. 

Gift 1 gang med Inger Jørgensdatter 
1768 
Den 1. februar trolovet Anders Jensen og Niels 
Rousings enke af Ålsrode. 

1768 
Den 4. marts cop. Anders Jensen og Niels Rousings 
enke af Ålsrode. 

Gift 2. gang med Pernille Pedersdatter. 

1798 
Grenå kirkebog: 
Den 2. majblev enkemanden Anders Jensen Bend -
Gårdmand i Ålsrode og pigen Pernille Pedersdatter 
af Grenå trolovede. 
1798. 
Ålsø kirkebog: 
Viet 7. juli. 



1813 
Femte søndag efter trinitatis den 18. juli kastet 
jord på afgangne indsidder og fattiglem Anders 
Jensen Bend af Ålsrode som døde den 13 juli 
72 år gi. 



ANDERS JENSEN BEND FÆSTER AF GÅRDEN 
1768 - 1810 



FÆSTEBREV. 

Jeg Peder Rosenørn af Katholm, hans 
kongelige Majestæts bestaltede kammer 
herre og skyttebefalingsmand over År-
hus Stift samt amtmand over Haurebal-
legård og Stiernholms amter 

Kjender og hermed vitterliggør 
At have stæt og fæst, ligesom jeg hermed stæder og 
fæster til Anders Jensen Bend barnefødt på mit 
gods i Ålsrode en mig tilhørende bondegård ibid. 
som Niels Rasmussen Rovsing sidst beboede og fra-
døde. 
Hvilken gård, som efter ny landmålings matrikel un 
der nr. 12 er ansat for hartkorn, ager og eng 6 td 
4 skp. 3 fdk. alb bemeldte Anders Jensen Bend 
skal nyde, bruge og i fæste beholde hans livstid 
med al dens rette tilliggende i by og mark, når 
han deraf årlig og i rette tid svarer alle konge-
lige skatter, som nu er eller herefter påbuden vor 
der, samt den årlige landgilde efter jordebogen 
der er 2 td. rug, 2 td. byg og 2 td. havre, 1 brad 
svin, 1 lam, 2 høns, 1 gås og 4o æg og 1 mark i 
spindpenge. 
Gårdens bygninger altid forbedre eg vedligeholde-
forrette troligen det sædvanlige hoveri, jorden i 
marken forsvarlig dyrker og driver og intet bort-
leje eller i nogen måde lade forkomme. 



Den behørende og reserverede besætning at tilsvare 
og ellers i alle måder rette sig efter hans kgl. 
Majestæts allernådigste forordninger og tillige vi 
se sit herskab tilbørlig lydighed - alt under dette 
sit fæstes fortabelse under lovlig tiltale 

Dette til bekræftelse under min 
hånd og segl 

Katholm d. 13. august 1768 
P Rosenørn 

Lygelydende originalt fæstebrev haver jeg bekommen 
hvilket indhold jeg hermed forpligter mig at efter-
komme. 

Anders Bend. 



BØRN AF ANDERS JENSEN BEND 
OG 

INGER JØRGENSDATTER 



JENS ANDERSEN. 

1768 
Alle Helgens dag den 1. november døbt i Ålsø kir-
ke Anders Jensens barn med navn 

JENS 
båren af Niels Wævers kone 
Faddere( til 3 børn ) 

Niels Jensen, Anders Hansen, Jørgen Smed 
fra Glatved, Jens Jørgensen, Mads Kong, 
Mads Pedersen, Rasmus Thomasen, Peder 
Jensen, Anders Jensen, Anne Jensdatter 
Elisabeth Jørgensdatter og Maren Niels-
datter. 

1785 
3 april confirmeret i Ålsø kirke Jens Andersen-
Anders Bends søn af Ålsrode født ibid. 16^ år 

18oo 
3 søndag i advent den 14. dec. kastet jord på 
landrytteren Jens Andersen Bend af Ålsrode - død 
den 8. dec. 32 år gi. 



ELLIND ANDERSDATTER. 

1771 
Dom: 7 post trinitatis den 14. juli døbt Anders 
Jensens barn af Ålsrode navnl. 

ELLIND 
båren af Michel Jensens kone fra Hoed 
Faddere: Christen Slot, Niels Jonsen 

Christen Hjulmand og 
Elisabeth Jørgensdatter 

1772 
Dom: IV post trinitatis den 12.juli blev Anders 
Jensen Bends og kone Inger Jørensdatters deres 
liden barn ved navn ELLEn ANDERSDATTER af Ålsrode 
begraven i Ålsø kirkegård - 1 år gi. 



SØREN ANDERSEN BEND 
KALDET SKRÆDER 

1773 
Festo trinitatis den 6. juni blev Anders Jensens 
Bends og Inger Jørgensdatter af Ålsrode deres søn 
døbt i Ålsø kirke og kaldet 

SØREN 
Faddere vare: Elisabeth Jørgensdatter 

Anna Bends, Hans Smed, Jens Smed 
Mads Kong, Peder Rovsing 

1790 
Dom: Quasimodo gen. den 11. april confirmeret i 
Ålsø kirke SØREN ANDERSEN - Anders Bends søn af 
Ålsrode født ibid - 16 3/4 år gi. 

Han blev fæster af gården efter sin fader. 



BIRTHE KIRSTINE ANDERSDATTER. 

1776 
Marie Bebudelsesdag den 25. marts døbt i Ålsø 
kirke Anders Jensen og Inger Jørgensdatter deres 
barn navnl. 

BIRTHE KIRSTINE 
som blev holdt til dåben af Kirsten Pedersdatter 
Skonnings fra Grenå 
Faddere: Niels Jensen, Peder Skriver, Niels Sø-

rensen og Margrethe Jørgensdatter af 
Ålsrode. 

Død inden 1798. 



SKIFTE EFTER INGER JØRGENSDATTER 



SKIFTE. 

Anno 1798 den 21. april blev skiftet efter afdød-
es arvingers forlangende forrettet og foretaget 
efter gårdmand Anders Bends kone afgangne Inger 
Jørgensdatter i Ålsrode. 
På den høje skifteforvalter hr. kammerherre Rosen 

de 
ørns vegne af forvalter Skov fra Katholm med 2 
tiltagne testificanter nemlig Niels Sørensen og 
Anders Jørgensen begge heraf byen for at registre 
re og vurdere stervboets ganske tilhørende til på 
følgende lovlig skifte og deling imellem arvinger 
ne nemlig enkemanden på den ene side og den af-
dødes efterladte levende børn, som af første ægte 
skab med gårdmand Søren Nielsen Skræder, som er 
død og efterladt sig 5 børn nemlig: 

1 søn Niels Sørensen i Hoed - tjenende 
1 ditto Jørgen Sørensen Petersen - forhen or 

ganist i Randers, hvor han endnu bor om 
ikke han er flyttet til Hørning. 

1 søn Rasmus Sørensen Skræder - gift - død 
og efterladt sig i ægteskab med Kirsten 
Jochumsen: 
1 søn Søren 7 år gi. 
1 datter Dorthe Rasmusdatter, som her i 

gården hos moderen er opholdende. 



1 datter Margrethe Sørensdatter - gift med 
Peder Rusk, som er hyrde her i byen. 

1 datter Anna Sørensdatter gift med garver 
Johannes Amtz - udvandret til Frederiks-
borg på Sjælland - død - og efterladt sig 
en datter: 
Christine Johnsen Amtz, som organist L. 
Petersen har antaget sig som sit eget 
barn. 

Af andet ægteskab med Niels Rasmussen Rousing som 
er død: 

1 datter Anne Marie Nielsdatter - gift med 
S^ Eliar Heuricher Wert på Katholm 

Af 3. ægteskab med bemeldte gårdmand Anders Jens-
de 

en Bend 2 sønner 
1 søn Jens Andersen gi. 29 år 
1 søn Søren Andersen gi. 24 år 

alle på dent anden side. 
Nærværende var enkemanden Anders Jensen Bend på 
egne vegne. 
Niels Sørensen af Hoed ligeledes på egne vegne. 
S^ Niels Rasmussen Møller af Hoed, som antaget 
på organist L. Petersens og Christines vegne 
Jens Jørgensen Smed af Ålsrode - en broder til 
den afdøde kone som formynder for Rasmus Sørensen 
Skræders efterladte børn samt øvrige umyndige 
børns vegne som og kurator for Søren Andersen. Pe 
der Ruskes kone var mødt 



der Ruskes kone var mødt på egne vegne i hendes 
mands lovlige forfald. 
S ^ Wert på sin kones og Jens Andersens på egne 
vegne, hvorda i forbemeldtes overværelse blev for 
rettet som følger: 

Registrering og Vurdering 
Rdl. Mrk. Sk 

1 fyrbord på fod med 2 bænke o 5 o 
1 jern bilægger kakkelovn 3 o o 

Men forinden videre blev forrettet erklærede samt 
lige tilstedeværende, at de på det nøjeste havde 
undersøgt boets tilstand og befunden samme så 
ringe at intet hverken for de umyndige eller myn-
dige arvinger som og ej selv for enkemanden kunne 
blive at arve, ligesom og ved at registrere og 
vurdere alt i boet intet ville indkomme til arv 
og deling, men føre til tab, tid og penges spild-
else for dette fattige bo, hvorfor de enstemmigt 
erklærede at de efter sådanne dem velkendte om-
stændigheder med dette bo og den samtidig hæftende 
gæld intet forlangte til arv efter den afdøde In-
ger Jørgensdatter og desårsag at skifteretten i 
dag ville om muligt afgive dette skifte. 
Skifteretten efter i denne henseende at have mod-
taget deres erklæring over bemeldte arv og gælds 
fragåelse og efter foregående under&øgelse befind 
er at stervboet var så ringe og gælden så stor 



at samme ej kunne betales og derforuden den på bo 
et hvilende betydelige brøstfæld og hans sønnens 
tilgodehavende, da de uden løn havde arbejdet for 
å^res gamle forældre kunne blive ved gården - an 
tog de at vedkommende myndige arvinger og formyn 
derens gjorte erklæring som overstemmende med 
sandheden, hvorhos vedkommende tilstedeværende 
myndige arvinger og formynder forsikrede at boets 
hele indtægt i det højeste beløber sig til 12o Rdl 
hvoraf til revisionskontoret bliver at svare 2 
Mark 6 2/6 sk. og da enkemanden endvidere erklæ-
rede at han vel var udi anden gæld som han angav 
men som han lovede uden opsyn af skifteretten at 
skulle afbetale og hans sønner lovede han at be-
tale dem det hos ham tilkommende og at det kunne 
blive ved lejlighed. 
Thi blev atter arvingen Jens Jørgensen og øvrige 
arvinger igentagen deres frafaldelse og skiftet 
sluttet og tilendebragt, hvilket under samtliges 
underskrift bekræftes. 

Datum stervboet i Ålsrode den 23/4 1798 
Skov 

Anders Jensen 
Som befuldmægtiget på forrige organist hr. Peter 
sens og fleres vegne 

Rasmus Møller 



Som formynder på de umyndiges vegne og som cura-
tor for Søren Åndersen 

Jens Jørgensen Smed. 

På egne vegne og fornøjet med denne forretning 

Niels Sørensen 
Eliar Wert 

Margrethe Sørensdatter 
Jens Andersen 

Som vidner og vitterlighedsvidner 

Niels Sørensen 
Anders Jørgensen. 



FOLKETÆLLING I ÅLSRODE 
1787 

Anders Jensen husbonde 48 år gift 1. gang bon-
de og gårdbeboer. 

Inger Jørgensdatter madmoder 58 år gift 3. gang 
Jens Andersen 18 år ugift 
Søren Andersen 14 år ugift børn af sidste ægte-

skab 
Ellen Madsdatter 20 år ugift tjenestepige. 



FOLKETÆLLING I ÅLSRODE 
I 8 0 I 

12. familie: 
Anders Jensen Bend husbonde 62 år gift 2. gang 

bonde og gårdbeboer. 
Pernille Pedersdatter hans kone 26 år gift 1. 

gang 
Søren Andersen hans søn 28 år gift 1. gang 
Inger Andersdatter deres datter 1 år ugift. 
Niels Pedersen tjenestefolk 15 år ugift 
Inger Pedersdatter do 15 år ugift 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS 
ÅR I800 I ÅLSRODE 



Gårdfæster Anders Jensen Bend 
Gård nr. 12. 

a) 1 hus norden i gården vender i øster og vester 
13 fag - 4o alen lang 9 alen dyb 4 alen høje 
stolper - bygget af ege under og fyr overtømmer 
med klinede vægge og indrettet til: 
Stue, værelser, køkken og bryggers, med loft ov 
er 7 fag . med en jordkælder under 1 fag, 2 
skorstene, 1 jernkakkelovn og 1 gruekedel, der 
er udenfor taxationen. 

Taxation a^ faget 15 Rdl. udføres med Zoo Rdl. 
b) Et hus sønden i gården vender i øster og vester 

10 fag , 28 alen lang, 9 alen dyb, 4 aleb høje 
stolper, er bygget af samme materialer som stue 
huset med dels murede og dels klinede vægge 
Indrettet til lo og lade 

Taxeres a' faget for 14 Rdl. udføres med 14o Rdl 
c) Et hus østen i gården vender i sønder og nord 

18 fag, 58 alen lang alen dyb, 3 1/4 alen 
høje stolper og bygt som forrige længer af sam 
me materialer og indrettet til: 
Lade og fæhus med indkørselsport ved hver ende 
af huset. 

Taxeres a' faget for 8 Rdl. er l4o Rdl. 
d) Et hus vesten i gården vender sønder og nord 

11 fag, 33 alen lang, alen dyb, 3 1/4 alen 
stolper og bygt af samme materialer som forrige 



længer og indrettet til stuehus, fårehus samt 
indkørselsport og med loft over 2 fag og 1 
skorsten 

Taxeres a' faget for 6 Rdl. og udføres med 7o Rdl 
a) Et hus ved søndre ende af det forrige hus 6 
fag, 18 alen langt, 7 ^ alen dyb, 2 3/4 alen stol 

per og bygt af lige materialer som forrige læn 
ger og indrettet til 
Stald og høgulv 

Taxeres a faget for 7 Rdl. der udføres med 4o Rdl 



Efter Inger Jørgensdatter er død i Ålsrode i 1798 
gifter Anders Jensen Bend sig 2 gang: 

1798 
Grenå kirkebog: 
Den 2. maj blev enkemanden Anders Jensen Bend -
gårdmand i Ålsrode og pigen Pernille Pedersdat-
ter af Grenå trolovede, 

1798 
Viet 7. juli. 



ANDERS JENSEN BENDS 2. KONE 
PERNILLE PEDERSDATTER 



PERNILLE PEDERSDATTER. 

Født i Ålsrode 1774. 
1774 
Dom: 1 advent den 17. november blev sal. Peder 
Jensens og kone Anna Clausdatter af Ålsrode deres 
pigebarn døbt i Alsø kirke og kaldet 

PERNILLE 
Faddere: Rasmus Jørgensens kone af Øster Balle 

Karen Sørensdatter 
Anders Jacobsen, Jens Sørensen, 
Anders Bach og Rasmus Clausen 

1791 
Konfirmeret i Hoed kirke 

Gift 1. gang 1798 
Grenå kirkebog: 
1798 
Den 2. maj blev enkemanden Anders Jensen Bend -
gårdmand i Ålsrode og pigen Pernille Pedersdatter 
af Grenå trolovede. 
1798 

Viet 7 juli i Ålsø kirke. 

Gift 2. gang 1823. 
Efter sin mands død i 1813 bliver hun boende på 
gården men familien her bliver efterhånden for 
stor og hun flytter til Høbjerg, hvor hun ophold-
er sig i 1818. 



1823 
Trolovet den 15. november. 
Viet den 28. december ungkarl Rasmus Sørensen af 
Lyngby 28 år og Pernille Pedersdatter - enke i Hø 
bjerg 48 år gi. 

Forlovere: gårdmand Claus Farre af Høbjerg 
Hyrden Peder Jørgensen af Ålsø 

Folketælling i Høbjerg. 
1834 

Søren Pedersen ( Nyhus ) 28 år gift hyrde 
Anne Kirstine Andersdatter 3o år gift hans kone 
Maren Rasmusdatter lo år 
Anne Pedersdatter 8 år 
Mette Marie Hansdatter 2 år ugifte deres børn 
Pernille Pedersdatter 6o år gift manden tjener 

og underholder hende. 



BØRN AF ANDERS JENSEN BEND 
OG 

PERNILLE PEDERSDATTER 



INGER ANDERSDATTER. 

1799 
Trinitatis søndag den 19. maj kastet jord på 
Anders Bends datter af Ålsrode straks efter fød 
sien den 16. og inddøbt med navn 

INGER 
men døde kort efter. 



INGER ANDERSDATTER. 

I 8 0 0 

4 søndag efter Påske den 18. maj blev gårdmand 
Anders Jensen Bend og hustru Pernille Pedersdat 
ter af Ålsrode deres pigebarn, som var født den 
8 maj døbt i Ålsø kirke og kaldet 

INGER 
båren af Hans Skovfogeds hustru i Ålsrode 
Faddere: Niels Sørensen, Jens Frandsen 

Jens Skræder af Glatved samt 
Anders Bloch af Glatved. 

1815 
Canfirmeret i Ålsø kirke Inger Andersdatter i Ål 
sø , datter af afgangne gårdmand Anders Jensen 
Bend og Pernille Pedersdatter i Ålsrode; God kund 
skab og opførsel. Har haft de naturlige kopper. 



DØDFØDT SØN 

18o2 
19. søndag efter trinitatis den 24. oktober kast 
et jord på Anders Bends dødfødte søn af Ålsrode 
født den 19. næstforan 



ANNE KIRSTINE ANDERSDATTER 

18o4 
Palmesøndag den 25. marts blev gårdmand Anders 
Jensen Bend og hustru Pernille Pedersdatter af 
Ålsrode deres pigebarn som var født den 11. marts 
og den 15. næstefter ved hjemmedåben kaldet 

ANNE KIRSTINE 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
af pigen Anne Jensdatter Friis fra Rugård strand 
huse. 
Faddere: Jens Hjorth, Hans Sørensen Skræder 

alle af Ålsrode 

1818 
Confirmeret i Ålsø kirke Anne Kirstine Andersdat 
ter af Ålsø. Faderen afgangne Ånders Bend gård-
mand i Ålsrode. Moderen Pernille Pedersdatter nu 
i Høbjerg. Mådelig af kundskab, ulastelig af for 
hold. Vacc. d. 11. dec. 18o6 af jomfru Schmidt 
daværende præstegård. 

Gift med Søren Pedersen Nyhus i Høbjerg, hvor han 
i 1834 var hyrde. 



UDØBT SØN 

18o7 
24. søndag efter trinitatis den 8. november kast 
jord på gårdmand Anders Bends drengebarn af Åls 
rode født den 1. november, men døde straks efter 
fødslen udøbt. 



ANNE ÅNDERSDATTER. 

18o9 
3. søndag den 5. marts blev^ gårdmand Anders Jens 
en Bend og hustru Pernille Pedersdatter af Åls-
rode deres pigebarn, som var født den 29. janu-
ar og ved hjemmedåben den 3. februar næstforan 
og kaldet 

ANNE 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
båren af Birthe Nielsdatter af Dalstrup 
Faddere: Jacob Bruus, Hans Slot, Peder Farver 

og Sofie Jensdatter 
alle af Ålsrode 

1823 
Confirmeret i Ålsø kirke Anne Andersdatter datter 
af afgangne gårdmand Anders Jensen Bend af Åls-
rode og Pernille Pedersdatter, nu indsidder i Hø 
bjerg. Temmelig god rel. kundskab og ulastelig 
forhold. 



SØREN ANDERSEN SKRÆDER 
FÆSTER 1810 - 1831 



SØREN ANDERSEN SKRÆDER. 

Født i Ålsrode 1773 som søn af gårdfæster Anders 
Jensen Bend og hustru Inger Jørgensdatter. 
1773 
Festo Trinitatis den 6. juni blev Anders Jensen 
Bends og Inger Jørgensdatter af Ålsrode deres søn 
døbt i Ålsø kirke og kaldet 

SØREN 
Faddere: Elisabeth Jørgensdatter 

Anna Bens 
Hans Smed, Jens Smed, Mads Kong 
Peder Rousing. 

1790 
Dom: Quasimodo geneti den 11. april confirmeret i 
Ålsø kirke SØREN ANDERSEN - Anders Bends søn af 
Ålsrode fød ibid 16 3/4 år gi. 

1799 

Den 8. december i Hoed kirke ægteviedes ungkarl 
Søren Andersen Bend af Ålsrode og pigen Anna Chris 
toffersdatter af Glatved. 
Forlovere: Anders Bend af Ålsrode 

Christoffer Hansen af Glatved. 

1831 
Død den 3. juli. Begravet d. 7. juli Søren Ander-
sen Skræder - gårdfæster i Ålsrode. - 58 år gi. 



ANNA CHRISTOFFERSDATTER. 

Født i Glatved 1771 som datter af husmand Christof 
fer Hansen og hustru Karen Christensdatter. 

177a 
Dette år får de datteren Anna men hendes dåb kan 
ikke findes fordi der er en lakune i Hoed kirkebog 
1791 
Dom: Quasimododagen d. 1/5 confirmeret i Hoed kirke 
Anna Christoffersdatter - Christoffer Hansens datter 
af Glatved født ibid 17 år. 

1799 
Den 8. december i Hoed kirke ægteviedes ungkarl 
Søren Andersen Bend af Ålsrode og pigen Anna Chri 
stoffersdatter af Glatved. 

1847 
Død den 26. april. Begravet den 3o. april ANNA 
CHRISTOFFERSDATTER - almisselem i Ålsrode - 7o år 
gi. 



BØRN AF SØREN ANDERSEN SKRÆDER 
OG 

ANNA CHRISTOFFERSDATTER 



INGER MARIE SØRENSDATTER 

I 6 0 0 

3. søndag i Fasten den 16. marts i Hoed Kirke 
døbt indsidder Søren Andersen Skræder og hustru 
Anna Christoffersdatter af Glatved deres pigebarn 
født den lo. marts og kaldet 

INGER MARIE 
båren af Niels Kjeldsens hustru ibid. 
Faddere: Gårdmand Johannes Stuntz af Hoed 

Anders Bend 
Chresten Kong 
Else Christoffersdatter af Ålsrode. 

Gift med gårdfæster i Ålsrode Jens Ladefoged på 
jordebogens matr. nr. 13 



ANNE SØRENSDATTER. 

18o2 
5. søndag post trinitatis den 2o. sept. blev ind 
sidder Søren Andersen Bend og hustru Anne Chris 
toffersdatter af Ålsrode deres pigebarn, som var 
født den 3o. august og den 5. sept. hjemmedøbt 
med navn 

ANNE 
frembåren til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke af 
pigen Maren Nielsdatter Bends af Balle. 
Faddere: Garver Stuntz af Hoed 

Anders Bend af Ålsrode 
Christoffer Hansen og Mads Kræmer af 
Glatved 

Gift med Anders Hansen i Ålsrode som 1831 var ind 
sidder i byen. 



Det ser ud til at familien i begyndelsen har boet 
i Glatved. I I80I bor Søren Andersen Skræder hos 
sin fader i Ålsrode og deres børn hos hans sviger 
forældre i Glatved, men hvor Anna bor er ikke set 



CONDITIONER VED OVERDRAGELSEN 
AF FÆSIET IIL 

SØREN ANDERSEN SKRÆDER 



CONDITIONER 
hvorefter Anders Bends gård - den han nu har af-
stået - i fæste overlades hans søn Søren Ander-
sen Skræder i Ålsrode. 
1) Garden, der står for hartkorn, ager og eng 6 td 

3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb. tiltræder fæsteren 
straks, hvorimod han svarer alle kongelige skat 
ter og afgifter fra 1. januar 181o. samt land-
gilde efter jordebogen: rug 2 td. byg 2 td. hav 
re 2 td. 2 skp. 1 gås og 4o æg, der afleveres 
senest hvert års 11. november uden nogen Testan 
ce. Ligeså forretter han hoveri og rejser lige 
med godsets andre bønder efter den herom indgå 
ede hoveriforening. 

2) Fæsteren giver jeg til sæden 4 td. byg, 7 td. 
havre, 3 td. boghvede og 1 td. ærter og desud-
en til føden 2 td. rug. 

3) Såsnart et syn over gården er taget skal fæste 
brevet udstedes og da faderen er pligtig at af 
levere gårdens bygninger og besætning uden mang 
ler bliver det en selvfølge, at sønnen sætter 
samme i sådan stand, at den kan stå for et helt 
og lovligt syn. 

4) Faderen - fornævnte Anders Bend - gives fri hus 
værelse i gården og til ildebrændsel 4 læs kly-
netørv, samt 4 får på foder og græs, plejet og 
passet ligemed gårdens øvrige kreaturer så længe 



han lever. 
5) For indfæstning er fæsteren frtaget. 

På ovennævnte vilkår overlades Søren Andersen Skræ 
der i Ålsrode hans faders gård i fæste. 

Dato til bekræftelse under min hånd 

Katholm d. 17. marts I 8 I 0 

Jørgensen 

Omstående vilkår forpligter jeg mig til at efter-
leve. 

Datum ut supra 

Søren Andersen 

Til vitterlighed; 

R. Muller 
Strohr. 



Her i somren 18lo driver nu Sø-
ren Andersen Skræder gården. Han reparerer gården 
betaler landgilde og skatter og gør hoveri til 
Katholm gods efter omstående hoveriforening. 
Synsforretningen over gårdens bygninger udføres 
den 29. oktober og Søren Andersen meddeles fæste-
brev på gården 2 . november I 8 I 0 . selvom der stadig 
er mangler på gårdens bygninger. 



FORTEGNELSE 
over det hoveri årligt, som gårdmand Søren Ander-
sen Skræder i Ålsrode ifølge hoveriforeningen af 
27. marts 1792 er pligtig at forrette til Katholm 
hovedgård. 

Pløje og Spand Gang-
harvedage dage dage 

nr: 
1 Jordens pløjning a' dag 

6 skp. land 15 o o 
2 Sædens lægning i jorden 2 
3 Harvning med 2 harver 9 
4 Gødnings udkørsel 8% 12 
5 Høets høstning 12 24 
6 Kornets høstning 6 22 
7 Kornets tærskning og 

rensning 
a) Tærskning 72 
b) Rensning 2o 

8 Korn og fødevarer transport 
a Rejser med korn 16 
b ditto med fødevarer 2 

9 Sædekornets hentning 1 
10 Hø og halms henlægning og 

indførelse 1 I 
11 At rengøre samt jævne ager 

og eng 1 2 



12 Rør, Blårtag og Sivene at 
skære og hjemføre o 1 1 

13 Skovning til gård og gods 11 14 
14 Stænger og brændsel at 

hugge og hjemføre 3 3 
15 Hegnets istandsættelse 1 9 
16 Vandstedernes rensning 2 2 
17 Tørvehentning og henlægning 6 6 
18 Is til iskælderen 1 1 
19 Hovedgårdens reparation lo 15 
20 Veje og broers reparation 1 1 
21 Klapjagt 2 
22 Får at vaske og klippe 1 
23 Humleavlingen 1 
24 Flytning for gårdens ejer, 

sælger eller forvalter _ _ 4_ 

Tilsammen 24 87^ 211 

Rigtigheden bevidnes 
Thorbiørnsen 

Birkedommer i Katholm birk. 
Gebyr: 
1 Mark 8 sk. 
Forhøjelse 3 sk. 
Betalt med 1 mark 11 skilling 

Thorbiørnsen 



SYNSFORRETNINGEN 



THORBIØR THORBIØRNSEN 
Birkedommer og skriver i Høegholm og 
Katholm birker 

Gjør vitterligt: 
At år I 8 I 0 torsdagen den 1. november blev Katholms 
birketingsret besat af mig som dommer og skriver i 
overværelse af 4 tingshører - Søren Skriver, Jens 
Skriver, Jens Smed og Niels Jørgensen. 
Hvorda for retten mødte sognefoged Jens Andersen 
og gårdmand Michel Krarup begge af Fuglsang under 
godset Hessel, som fremlagde en syns og taxations 
forretning afholdt den 29. oktober sidstleden over 
Anders Bends fratrådte gård i Ålsrode til overle-
vering til ny fæster Søren Andersen, hvilket syns-
mændene begærede at afhjelme på lovbefalet måde og 
derfor fremlagde forretningen, som var underskrev-
et af vedkommende og blev da af retten modtaget, 
af synsmændene afhjelmet og godsejeren på begæring 
tilstedt lovlig beskrivelse. 
Synsmændene fremstod for retten og aflagde deres 
eed på lovlig måde at de havde afholdt den frem-
lagte forretning efter samvittighed og bedste skøn 
nende, hvorefter de demitterede. 
Synsmændenes erklærede at have fået deres betaling 
Forretningen lyder således: 



År I 8 I 0 den 2 9 . oktober indfandt vi tvende under 
skrevne mænd sognefoged Jens Andersen og gårdmand 
Michel Krarup af Fuglsang by, Hessel gods, ifølge 
rettens udmeldelse af 25. dennes i Alsrode by Kat 
holm gods for at foretage en lovlig syns og taxa 
tionsforretning over den gård i bemeldte by som 
sidst beboedes af Ånders Bend tilligemed dens be-
sætning og gårdsredskaber for derefter at overle-
vere til den nye fæster Søren Andersen, som ved 
forretningen var nærværende. 
På godsejerens vegne var nærværende forvalteren 
ved Katholm N. Jørgensen. 
Vi foretog først besigtigelse over gårdens byg-
ninger og befandt: 
1) Våningshuset: beliggende norden i gården 11 

fag - fyr undertømmer, ege overtømmer , kli-
nede vægge 
Derpå befandtes følgende mangler: 
lo traver langhalm lo Rdl 

2) Et hus vester i gården - lo fag - indrettet 
til husstue, fåresti, tørvehus og port 
Derpå mangler: 
2 traver langhalm 2 Rdl 

3) Et do i samme linie bestående af 6 fag -
ege under og forskellig slags overtømmer, 
klinede vægge og stråtag og indrettet til 
stald og derpå mangler 
lo traver langhalm lo Rdl. 



4) Laden sønden i gården - 13 fag - begget af sam 
me slags materialer som foreståend3 og derpå 
mangler: 
4 traver langhalm 4 Rdl 
4 Remstolper I Rdl. 

5) Den østre længe - 13 fag - indrettet til kohus 
huggehus, tørvehus og bygget af samme slags ma-
terialer som forstående og derpå mangler: 
4 traver langhalm 4 Rdl. 
15 Remstolper 5_Rdl 

36 Rdl. 

Gårdens besætning og 
gårdsredskaber er de 
samme som ved synet 
17 marts 

Forretningen slutter: 
Endvidere fandt det i sidste høst indavlede korn 
at være tilstrækkelig såvel til føde som sædekorn 
og de kornafgifter som svares af hartkornet. 
Således har vi afholdt denne forretning og skønner 
at vi det her beskrevne som fbrefandtes i gården 
er tilstrækkelig til gårdens og hoveriets drift-
det vi til næste ting med vor eed vil bekræfte. 

Datum ut supra 
På godsejerens vegne: 

Jørgensen 
Jens Andersen, Michel Krarup, Søren Andersen 



FÆSTEBREV. 



FÆSTEBREV. 

Jens Jørgensen 
Ejer af Katholm gård og gods. 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst, ligesom jeg herved stæder 
og fæster til Søren Andersen en mig i Ålsrode by 
tilhørende gård som sidst var beboet af hans fader 
Anders Bend, den han nu godvilligt har afstået og 
som står for hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 
alb. hvilken gård han sin livstid må nyde, bruge 
og beholde på følgende vilkår. 

1 
At han holder sig den mellem ham og hans fader An 
ders Bend oprettede aftægtskontrakt efterrette-
ligt - nemlig 4 læs lyngtørv og foder og græsning 
til 4 får så længe han lever. 

2 
At han deraf årligt og til rette tider svarer alle 
kongelige skatter og afgifter, som nu er eller 
herefter påbuden vorder - item ^ landgilde efter 
jordebogen: Penge 1 Rdl. 3 mark - rug 2 td^ byg 2 
td. havre 2 td. 2 skp, - 1 gås og 4o æg, der alt 
leveres inden hvert års 11. november^ ligeså for-
retter han hoveri og rejser ligemed de andre hove^ 
rigørende bønder af Katholm gods efter den derom 
indgangne hoveriforening af 27. marts 1792 - alt 
efter tilsigelse. 



3 
Gårdens bygninger og besætning med tilhørende in-
ventarium må fæsteren til alle tider holde i for-
svarlig stand og til sin tid ved fratrædelse el-
ler dødsfald være ansvarlig for samme tilligemed 
det modtagne føde og sædekorn - alt således som 
det efter vedhæftede synsforretning er han over-
leveret. 
Ligeledes må fæsteren afholde sig fra al bændevins 
brænden og krohold samt ingen indtage til huse ud 
en godsejerens tilladelse. 
Ifølge forordning af 25. juli dette år har gården 
samme hartkorn og tilliggende som i sidste fæsters 
besiddelsestid. 
løvrigt haver fæsteren at rette sig efter hans Maj 
estæts allernådigste love og anordninger og er mig 
som husbond og min fuldmægtig hørrig og lydig alt 
under dette fæstes fortabelse og anden vilkårlig 
straf. 
Fæsteren er forskånet for indfæstning. 

Dette til bekræftelse under min hånd 
og segl. 

Katholm d. 2. november 181o 
Jørgensen 

Tinglæst og protokolleret i Katholms birketings 
ret torsdagen den 8. november 181o efter først at 
være forevist at afgifter efter forordning af 8. 



februar dette år var betalt. 

Thorbiørnsen 

Gébyr: 2 Mrk. 
Forhøjelse 4 skilling 
Betalt med to mark og fire skilling 

Thorbiørnsen 

I de følgende år faldt pengenes værdi og det blev 
derfor nødvendigt at ændre landgilde pengebeløbet 
og en påtegning på fæstebrevet viser hvordan: 

På grund af forordningen af 5. jan. 1813 og over-
enstemmende med den samme vedhæftede tabel litr.A 
omkrives de i dette fæstebrev bestemte landgilde-
penge 1 Rdl. 3 mrk. hermed til rigsbankpenge 4 Rb 
mrk. 4/5 Rb. sk. ^ skriver fire Rigsbankmark og 
4/5 rigsbankskilling sølvs værdi. 

Katholm og Ålsrode 2. juli 1813 

På godsejerens vegne 
Ingerslev 

Søren Andersen. 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 0 I 

Anders Jensen Bend husbonde 62 år gift 2. gang 
Bonde og gårdbeboer. 

Pernille Pedersdatter hans kone 26 år gift 1. 
gang 

Søren Andersen hans søn 28 år gift 1. gang 
Inger Andersdatter deres datter 1 år ugift 
Niels Pedersen tjenestefolk 15 år ugift 
Inger Pedersdatter do 15 år do 



Folketælling i Glatved. 
I 8 0 I 

Christoffer Hansen 60 år gift 1. gang husmand 
med jord 

Karen Christensdatter 60 år gift 2. gang hans 
kone 

Ane Sørensdatter 3år 
Inger Sørensdatter 1 år deres datterdøtre. 



ANDERS SØRENSEN. 

18o5 
1. søndag efter trinitatis den 16. juni havde ind 
sidder Søren Andersen Skræder og hustru Anne Chris 
toffersdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø 
kirke som var født d. 7. juni og blev kaldet 

ANDERS 
båren af Mathias Sørensens hustru ibid 
Faddere: Niels Skræder af Ålsø 

Peder Ladekarl 
Jens Smed og Birthe Nielsdatter af Ålsro 
de. 

I 1831 oplyses at han er gårdmand i Lyngby 



HANS CHRISTIAN SØRENSEN 

1809 
9. søndag p. trinitatis den 8. oktober blev ind-
sidder Søren Andersen Skræder og hustru Anne 
Christoffersdatter af Ålsrode deres søn, som var 
født den 3. sept. og samme dag hjemmedøbt med 
navn 

HANS CHRISTIAN 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
af pigen Edel Christensdatter af Ålsrode. 
Faddere: Christoffer Hansen af Glatved 

Peder Rusk, Bodil Pedersdatter 
Dorthe Sørensdatter af Ålsrode 

1810 
Vac. den 17. dec. af distriktskirurg Neve i Ebel-
toft. 

Gift med Karen Johannesdatter 



Folketælling i Ålsrode 
1834 

Anna Christoffersdatter 63 år enke har gården 
i fæste 

Hans Christian Sørensen 25 år gift bestyrer 
gården for sin moder. 

Karen Johannesdatter 21 år gift hans kone. 

1836 
Død den lo. april, begravet den 17. april Hans 
Christian Sørensen - søn af afgangne gårdfæster 
Søren Skræder i Ålsrode - 26 % år gi. 



KAREN SØRENSDATTER. 

1813 
Søndag efter Nye Års dag den 3. januar havde 
gårdmand Søren Andersen Skræder af Ålsrode hans 
datter som var født den 23. november og d. 24. 
næstefter hjemMedøbt med navn 

KAREN 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
båren af Jens Smeds hustru af Ålsrode. 
Faddere: Christen Bitlefsen, Peder Ladekarl 

Søren Rasmussen Skræder sammesteds 
samt 
Christoffer Hansen af Glatved. 

1821 
Død den 19. dec. begraven den 23. dec. KAREN SØ-
RENSDATTER - datter af gårdmand Søren Skræder i 
Ålsrode - 9 år gi. 



JENS SØRENSEN. 

1813 
Født den 22. juni - hjemmedøbt den 23. med navn 

JENS 
Faderen Søren Andersen Skræder ^ gårdmand i Åls-
rode 
Moderen Anne Christoffersdatter 
døbt 11. søndag efter trinitatis den 6. august 
Faddere: Husmand Christoffer Hansen af Glatved 

Husmand Peder Jensen Skriver 
Tjenestepige Dorthe Rasmusdatter 
alle af Ålsrode samt 
Tjenestepige Dorthe Christensdatter af 
Ålsrode, som bar barnet. 

1816 
Død den 29. marts. Begravet den 3. april JENS 
SØRENSEN - søn af Søren Andersen Skræder - gård-
mand i Ålsrode - 3/4 år gi. 



JENS SØRENSEN. 

1819 
Født den 11. marts, hjemmedøbt den 12. do med navn 

JENS 
Faderenr Gårdmand Søren Andersen Skræder 
Moderen: Anne Christoffersdatter af Ålsrode 
Døbt Trinitatis søndag den 6. juni. 
Faddere: Gdr. Mathias Sørensen og Christen Ditlev 

sen 
Tjenestekarl Søren Skræder og Peder Tomp 
- alle af Ålsrode samt 
Husmand R. Christensens kone af Ålsø som 
bar barnet 

1820 
Død 18 marts begravet 22. marts JENS - søn af gård-
mand Anna Christoffersdatter 11 mdr. 



Anders Bend, der i I8I0 er 7o år 
gi. ønsker at afhænde gården til sin søn Søren 
som rimeligvis har passet den siden 18o2. Han 
henvender sig derfor til Katholm for at afgive sit 
fæste 



AFGIVELSEN 

År I8I0 den 17. marts indfandt sig efter begæring 
af fæstegårdmanden Anders Bend i Ålsrode, der er-
klærede, at han ikke længere formedels alderdom og 
fattigdom kunne besidde sin fæstegård eller betale 
sine til godsejeren afståede kgl. skattet og land 
gilde m.v. forvalter Stohr ved Katholm i førnævnte 
fæstegård og på godsejerens befaling foretages en 
beskrivnings og vurderingsforrétning over det som 
forefandtes. 
Som vurderingsmænd var tilstede gårdmand Feder 
Jensen og skovfoged Hans Hansen begge af Ålsrode 
og i hvis overværelse blev af fæsteren påvist som 
følger. 

Rdl. Mrk. Sk 
I den øverste stue 

1 fyrbord med et skab under o 2 o 
2 træstole o o 8 
1 gi. rødt standskab o 1 o 
1 do 1 2 o 
1 fyr stolpesengested med blåt drej-

els omhæng 3 o o 
Derudi 

1 gi. stribet vadmels overdyne 2 o o 
1 hvid vadmels underdyne 1 o o 
1 blårgarns lagen o 1 8 
1 gi. stribet blårgarns hovedpude o o 8 



1 fyr stolpesengested 3 o o 
Derudi 

1 blåstribet vadmels overdyne 4 0 0 
1 hvid vadmels underdyne 2 3 0 
1 gi. vår 0 0 4 
1 lærreds hovedpude 0 0 12 
1 blårgarns lagen 0 0 12 

1 egekiste med lås og nøgle er konens 
og heri ej andet end hendes gang-
klæder 3 0 0 

1 gi. egekiste uden lås 1 0 0 
1 bilægger kakkelovn 6 0 0 
1 spinderok o 2 0 

1 den anden stue 
1 fyrbord på krydsfod 2 o o 
1 egekiste med fladt låg, lås og nøg-

le - derudi mandens gangklæder 3 0 0 
1 lidet egeskrin 0 1 0 
1 gi. fyrkiste 0 2 0 
1 fyrsengested med egestolper 2 0 0 

Derudi 
1 gi. overdyne 0 0 12 
1 gi. bolsters underdyne 0 a o 
1 do hovedpude 0 0 12 
1 blårgarns lagen 0 1 0 
1 ege øltønde med jerngjord 1 0 0 
1 træ håndlygte 0 0 8 
1 spand med 2 jerngjorder om o 2 o 



1 gi. kobberkedel 2 1 2 
1 gi jerngryde 0 1 0 
1 træstol o 1 8 
1 pande 0 2 0 
1 ildklemme 0 0 12 
1 strippe med jerngjord om o 1 0 
2 træskåle 0 1 8 
2 stenkar 0 1 8 
1 gi. kærne med stav 0 o 12 
1 liden træbøtte o o 4 
1 halmkurv 0 o 4 

1 bryggerset 
1 bøge bagetrug 3 0 0 
1 stige 0 1 o 
1 indmuret kedel på 1/4 td. 6 0 o 
1 gi. standtønde, 1 do træ og 1 

strippe med 2 jerngjorder 1 0 0 
1 fyrbing 2 0 0 
1 egekar 1 3 0 
1 do 1 0 0 
1 håndkværn med stav 2 3 0 
1 ballie med jerngjord 0 3 o 
2 sække 1 0 0 
2 do 0 4 0 
2 do o 1 o 
1 ege ballie 0 4 0 
1 sælde 0 0 lo 



1 sold 0 1 o 
På loftet 

8 skp. boghvede 5 0 0 
4 skp. do 1 0 0 
1 skp. havre o 4 0 
1 td. trækul 0 4 0 
2 sædeløbe 0 1 8 
3 mæsketrug med kroge 0 3 0 
2 fåre trug 0 1 8 
6 bikuber 0 4 8 
1 gi. fyrkiste uden låg 0 2 8 
8 fåre tøjer 
2 hjulbører 0 1 0 

1 gården 
1 huggehuset 

1 skovsav - den halve - 0 4 o 
1 skovøkse 0 3 o 
1 håndøkse 0 2 0 
1 lægds naver 0 1 0 
1 grebs naver 0 0 12 
1 spigebor med skaft o 0 8 
1 sømbor 0 0 2 
1 tællestol 0 0 lo 
1 huggestol o 0 6 
1 båndkniv o 0 lo 

Vogne - Plove - Harver 
1 beslagen vogn med fiele og lige 

B lad 16 o 0 



1 trævogn 8 0 0 
1 do 6 0 0 
1 do 6 0 0 
3 sæt harver 1 3 0 
1 jernplov med jernhjul og træ træk-

tøj 8 0 o 
1 skær 0 2 o 
Seletøj til 6 bæster 2 o o 

1 stalden 
1 grå hoppe 16 år ; 2o o o 
1 rødblisset hoppe 17 år . - 16 o o 
1 brun hoppe 9 år 24 o 0 
1 do hest 11 år 26 o o 
1 sort hoppe lo år 24 o o 
1 gråblisset hest 3 år 3o o o 

1 hakkelseskiste med kniv o 3 o 
Lægder og liner til 9 vogne t og for-
og bagreb til 2 vogne 7 o o 
2 skovle o 1 4 
3 grebe 0 1 8 
7 river 0 3 o 
2 forke 1 0 0 
4 gi. dækkener 0 1 o 
1 slæde 1 0 0 
1 slibesten med tang 0 0 8 
2 hjulbører o 4 0 



1 gravespade 0 1 o 
1 tørvespade 0 o 12 
1 stikspade 0 1 0 
1 lyngtørvs spade 0 1 0 

Kreaturer 
1 rød ko 5 år 12 o 0 
1 sort ko 14 år 8 o 0 
1 do 8 år 14 o o 
1 rød studkalv 1 år 5 0 o 
1 sort kviekalv 1 år 4 o o 
1 do do 6 o o 
1 sort kvie 3 år lo 0 o 
7 får og 1 væder 16 0 0 
1 årings overføed 4 0 0 
1 do do 4 0 0 
4 høns og 1 hane o 5 0 
3 ænder og 1 andrik o 4 o 
1 korngemmerne og i laden skønnes 

at være: 
1 td. ærter ansat til 8 o 0 
1 td. boghvede ligeledes 5 o o 
6 traver havre til tærskning 1 0 o 
% parten i 6 bistader 12 o o 

lait 385 o 8 



Mere forefandtes ikke ligesom og fæsteren Anders 
Bend forsikrede at det her berettede var alt, hvad 
han ejede - og bliver fæsteren ansvarlig for det 
her beskrevne. 
Det således passerede bekræftes med hænders under 
skrifter. 

Datum ut supra 

På godsejerens vegne 
Stohr 

Som vitterligheds og vurderingsmænd 

Peder Andersen 
m.f.p. 

Hans Hansen 



ANMELDELSE. 

År 1831 den 4. juli anmeldte ungkarl Hans Søren-
sen at hans fader gårdmand Søren Andersen Skræd-
der af Ålsrode ved døden var afgået sidste nat. 
Han forklarede dernæst at hans moder lever og at 
han har 3 søskende nemlig: 

1 broder Ånders Sørensen 26 år 
gårdmand i Lyngby. 

1 søster Inger Marie gift med gårdmand 
Jens Ladefoged i Ålsrode og 

1 søster Ane gift med indsidder 
Anders Hansen ibid. 

S. Stenberg 

Hans Sørensen 
m.f.p. 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
SØREN ANDERSEN SKRÆDER. 

År 1831 den 9. juli mødte for skifteretten enken 
afdøde gårdmand Søren Skræder af Ålsrode Ane 
Christoffersdatter med laugværge Anders Iversen 
af Ålsrode og begærede sig boet udleveret, da hun 
i så henseende var kommet overens med sine børn. 
De ved dødsanmeldelsen opgivne arvinger vare mød 
te nemlig: 

1 søn Anders Sørensen fra Lyngby 
2 søn Hans Sørensen med laugværge gårdmand H 

Mikkel andersen af Høbjerg 
3 Gårdmand Jens Ladefoged af Ålsrode på sin 

hustru Inger Marie Sørensdatters vegne 
4 Indsidder Anders Hansen på sin hustru Ane 

Sørensdatters vegne. 
Samtlige forbemeldte arvinger erklærede at da de 
kendte boets såre ringe formue, der ihvertfald 
ikke kunne beløbe sig til en værdi af loo Rbd. 
og er vidende om at dette er belastet med betyde 
lig gæld til godsejeren så holdt de dem fuldkom-
men overbeviste om at der intet ville blive til 
arv og for at skåne enken for unødig bekostning 
frafaldt de videre skiftebehandling ved dette bo 
som med deres fælles samtykke måtte overleveres 
enken. 
På grund af denne erklæring blev boet overleve-



ret enken til fri rådighed imod at hun holder 
skifteretten kravs og skadesløs for enhver for-
dring der kunne fremkomme på samme. 
Således passeret bekræftes med underskrifter. 

S. Stenberg 

Ane Christoffersdatter 
ni. f . p . 

Som laugværge 
Anders Sørensen 

Anders Hansen 
m.f.p/ 

Som laugværge 
Michel Andersen 

Jens Ladefoged Hans Sørensen 
m.f.p. m.f.p. 

Som vidne 
Anders Sørensen 



ANE CHRISTOFFERSDATTER 
FÆSTER 1831 - 1839 



Folketælling i Ålsroda 
1834 

Anna Christoffersdatter 

Hans Christian Sørensen 

Karen Johannesdatter 
Niels Iversen 19 
Anders Hansen 35 

Anne Sørensdatter 32 
Søren Andersen 7 
Hans Andersen 1 
Karen Marie Anders-
datter 6 
Jens Andersen 5 
Rasmus Rasmussen 29 

Maren Jensdatter 48 
Jens Pedersen 16 
Marianne Pedersdatter lo 
Anders Pedersen 7 

63 år enke har gården 
i fæste 
25 år gift bestyrer 
gården for sin moder, 
år gift hans kone 
år ugift tjenestedreng 
år gift Inderste, 

Tjener 
hans kone gift 

ugifte deres børn 

ar 
år 
år 

år 
år 
år gift Inderste, 

Tjener 
år gift hans kone 
år 
år ugifte deres børn 
år 



Folketælling i Ålsrode 
184o 

12- fam. et hus 

Anders Hansen 41 år gift indsidder og tjener 
Anne Sørensdatter 37 år gift hans kone 
Søren Andersen 14 år ugift 
Karen Margrethe Andersdatter 11 år 
Jens Andersen lo år ugift deres børn 
Hans Andersen 7 år do 
Anne Elesabeth Andersdatter 5 år 
Mathias Andersen 4 år Ugift 
Anna Christoffersdatter 69 år enke, konens mod 

der, der forsørges af sviger 
svigersønnen. 



Folketælling i Ålsrode 
1845 

Anna Christoffersdatter kan ikke findes i folke 
tællingerne i Ålsrode. 

1847 
Død den 26. april. Begravet den 3o. april ANNE 
CHRISTOFFERSDATTER - Almisselem i Ålsrode - 76 
år gi. 



Medens Anne Christoffersdatter sidder med fæst-
et sker der forandring i gårdens areal og det 
gælder samtlige gårde i Ålsrode. Gårdene har 
fra 177o ^^^^ samme areal nemlig målt i hart-
korn: 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb. 



Forandringen 

I henhold til den fæsteren inden retten den. 2. 
dennes afgivne erklæring afgår i gårdens ager 
og engs hartkorn: 6 td. 3 skp. 3 fdk 

1 14/17 alb 
a) For græsningsrettighed i Ålsrode skov, der er 

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

b) Dens andel af det hartkorn husmandsjordene 
nu er blevet pålignet og som forhen var ind-
lemmet under gårdmændenes hartkorn 

0 td. 3 skp. o fdk 
1 14/17 alb. 

lait fragår: o td. 4 skp. 2 fdk. 2 14/17 alb. 
Igen: 5 td. 7 skp. o fdk. 2 alb. 

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

Katholm den 11. dec. 1833 

Stenberg 

Fremlagt og indført i Nørre Herreds ret den 9. 
april 1838. 



I 1788 var der i Ålsrode 3 husmænd med jord. Ved 
samme tid 13 huse uden jord. Ved udskiftningen 
i 1794 oprettes 15 huse med jord. Bet vil sige 
at der tildeles de oprindelige 13 huse jordtil-
liggende og oprettes yderligere 2 husemandsted 
er med jord og husmændene deler ca 5o td. land 
De betaler ikke hartkornsskatter af deres jord 
men betaler gårdmændene et beløb fordi disse be 
taler skatter som hidtil. Gårdenes tilliggende 
er således det samme. Det er det forhold der 
rådes bod på her i 1833 hvorefter husmændene 
med jord betaler skatter som andre. 



ANNE CHRISTOFFERSDATTERS 
FORÆLDRE 



CHRISTOFFER HANSEN. 

Født i Balle 1754 som søn af Hans Christoffersen 
og hustru Maren Jensdatter 
1754 
Dom: lo p. tri. d. 18. august havde Hans Christof 
fersen en søn til dåben som blev kaldet 

JOHAN CHRISTOFFER 
Anders Bondes pige i Ennegård bar 
Test: Anders Bonde i Ennegård, Chresten Coldings 

søn i Rosmus. 
Gift ca 1772/73 med enkekonen Karen Christensdat-
ter af Glatved. 
Hun var enke eftr husmand Jens Lyderichen og 
Christoffer Hansen fik nu dette husmandssted i 
Glatved som Jens Lyderichen havde haft. 
Hoed kirkebog har en lakune så giftermålet og 
Annes dåb kan ikke findes men hun er født ca 1774 

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



KAREN CHRISTENSEN. 

1742 
Født i Ålsrode og døbt i Ålsø kirke 11/11 som dat 
ter af gdm. Chresten Molboe og navnet 

KAREN 
båren af Rasmus Molboes kone 
Faddere( sammen med en anden dåb ) 
Frederich Broge i Wejlby 
Chresten Jensen i Ålsø 
Jens Murmand, Søren Murmand, Peder Præst og 
Chresten Bloch 

Anna Jensdatter, Chresten Daniels kone 

Ca 1764/ 65 

Gift 1. gang med husmand i Glatved Jens Lyderichen 

ca 1771/ 72 
Gift 2. gang med Christoffer Hansen og de fik det 
husmandssted i Glatved som Jens Lyderichen havde 
haft 
1822 
Karen Christensdatter: 
Død 4/4 og begravet 8/4 
Husmand Christoffer Hansens kone af Glatved - 78 
år gi. 



Børn: 
Ca 1774 Anna Christoffersdatter - Kirkebogen mang 

ler på det tidspunkt. 

1776 
Hans Christoffersen døbt i Hoed kirke 4. 
august 

1779 
31/lo kast jord på Hans Christoffersen 3 år 

i Hoed. 

1779 
Else Christoffersdatter døbt i Hoed kir 
ke 3o/5 

1762 
Hans Christoffersen døbt i Hoed kirke 
24/2. 



NIELS THERKILDSEN. 



NIELS THERKILDSEN. 

Født i Homå 18o2 og døbt i Homå kirke: 
18o2 
Den 4. december er husmand i Homå Terkild Jensen 
og hustru Mariane Nielsdatter deres søn født som 
ved hjemmedåben den 5. næstefter kaldet 

NIELS 
og sin confirmations dåb i Homå kirke den 12. dec 
fremstillet af pigen Mariane Madsdatter af Revn. 
Faddere: Jens Gråbech, Søren Jensen, Chresten 

Bierre og Jens Poulsen af Homå 

1827. 
Trolovet den 23. juni ungkarl Niels Therkildsen 
af Vejlby og pigen Anne Kirstine Rasmusdatter af 
Høbjerg. 

1827 
Den 21. juli viet i Ålsø kirke ungkarl Niels Ther 
kildsen af Vejlby og pigen Anne Kirstine Rasmus-
datter af Høbjerg 22 år gi. 

Forlovere: Gårdmand Claus Farre og 
Husmand Jens Drejer af Høbjerg 

Brudgommen vac. 29. sept. 181o af Neve og bruden 
vacc. d. 19. nov. 18o6 af jomfru Schmidt i Ålsø 
præstegård. 
1849 
Død 9. dec. begravavet d. 15< dec. 1849 - gård-
fæster i Ålsrode 46 år gi. 



ANNE KIRSTINE RASMUSDATTER. 

Født i Høbjerg som datter af gårdfæster Rasmus 
Clausen og hustru Maren Christensdatter 
1805 
2o. søndag efter trinitatis den 28. juli blev 
gårdmand Rasmus Clausen og hustru Maren Chris-
tensdatter Lund af Høbjerg deres pigebarn, som 
var født den 19. næstfor og den næstfølgende 22 
hjemmedøbt med navn 

ANNE KIRSTINE 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
af Jens Smeds hustru ibid. 
Faddere: Laurs Ingvorsen af Tolstrup 

Niels Jensen af Øster Balle 
Peder Præst og Anders Kusk af Høbjerg. 

1806 
Vacc. 19/11 mod kopper af jomfru Schmidt i Ålsø 
Præstegård. 

1827 
Gift 1. gang i Ålsø kirke med ungkarl Niels Ter-
kildsen af Vejlby 

1850 
Gift 2. gang 9/3 med ungkarl Mikkel Pedersen af 
Bredstrup. 

1857 
Død i Ålsrode 5/3 1857. 



Folketælling i Høbjerg 
1834 

Claus Rasmussen 56 år gift gårdfæster 
Maren Christensdatter 67 år gift hans kone 
Jens Christensen 2o år ugift tjenestekarl 
Maren Jensdatter 16 år ugift tjenestepige 
Niels Terkildsen 33 år gift indsidder 
Anne Kirstine Rasmusdatter 28 år gift hans kone 
Rasmus Nielsen 7 år ugift deres børn 
Maren Nielsdatter 3 år do 

Claus Rasmussen var Anne Kirstine Rasmusdatters 
fætter. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
NIELS THERKILDSEN 

OG 
ANNE KIRSTINE RASMUSDATTER 



RASMUS NIELSEN 

Født i Høbjerg 1827 
RASMUS NIELSEN født den 15. og hjemmedøbt den 16 
september 1827. Døbt i Ålsø kirke Alle Helgens-
dag den 4. november 1827 ^̂  søn af Indsidder Niels 
Therkildsen og Anne Kirstine Rasmusdatter af Hø-
bjerg. 
Faddere: indsidderne Jens Martinussen og Therkild 
Therkildsen, Tjenestekarl Claus Rasmussen - alle 
af Høbjerg samt pigen Maren Jensdatter af Ålsø 
som bar barnet. 

Moderen intr. den. 4. november. 

1842 
Konfirmeret i Ålsø kirke RASMUS NIELSEN søn af 
gårdfæster i Ålsrode 14% år. født den 15. sept. 
1827. Temmelig god religionskundskab og velan-
stændig opførsel, 
vacc. den 11. juni 1828 af Neve. 



THERRILD NIELSEN 

Født i Høbjerg: 
1829 
Født 18. marts 1829 -
Døde straks efter fødslen. 
Søn af indsidder Niels Terkildsen og Anne Kirsti 
ne Rasmusdatter i Høbjerg. 
Moderen Intr. Palmesøndag den 12. april 1829. 

Under døde står: 
1829 
Terkild Nielsen død 18. marts begravet d. 22. 
marts 1829. Død 2 timer efter fødslen. 
Søn af indsidder Niels Therkildsen i Høbjerg. 



MARIE KIRSTINE. 

Født i Høbjerg 1831 
1831 
Født den 15. marts 1831. 
Hendes fødsel og dåb er ikke indført i kirkebogen 
men hun sees konfirmeret i 1845. 
1846 
Konfirmeret i Ålsø kirke MARIE KIRSTINE NTELS-
DATTER. datter af gårdfæster Niels Terkildsen 
og Anne Kirstine Rasmusdatter - 14 år født 15. 
marts 1831. Temmelig god religionskundskab og an 
stændig forhold. 
Vacc. den 21. juni 1831 af Neve. 



MATHILDE NIELSDATTER. 

Født i Høbjerg 1835. 
1835 
MATHILDE NIELSDATTER født den 4. juli 1835. Døbt 
19. søndag efter trinitatis dén 16^ august 1835 
datter af indsidder Niels Therkildsen og Anne 
Kirstine Rasmusdatter af Høbjerg. 
Faddere: Husmændene Jens Drejer og Jens Martinus 

sen. 
Gårdfæster Claus Rasmussen 
alle af Høbjerg samt 
pigen Bodil Kirstine Therkildsdatter 
som bar barnet. 

Moderen intr. 6 søndag efter trinitatis den 26. 
juli. 

1850 
Konfirmeret i Ålsø kirke MATHILDE NIELSDATTER, 
datter af afgangne gårdfæster Niels Therkildsen 
og Anne Kirstine Rasmusdatter i Ålsrode. 14 3/4 
år. Født den 4. juli 1835. God kundskab og an-
stændig forhold. 
Vacc. den 3o. maj 1836 af Neve. 

Ved folketællingen i 1855 har Mathilde et barn 
Nielsine Rasmusdatter 1 år. - selv angives hun 
som ugift. 



CLAUSINE NIELSDATTER. 

Født i Høbjerg 1838. 
1838 
CLAUSINE NIELSDATTER født den 26. april 1838 og 
døbt den 27. maj 1838. Datter af indsidder Niels 
Therkildsen og hustru Anne Kirstine Rasmusdatter 
i Høbjerg. 
Faddere: Gårdmand Rasmus Ladefoged, 

Ungkarl Rasmus Laursen begge af Tolstrup 
Husmand Jens Martinussen af Høbjerg 
samt smeden Nørlems hustru ididem, som 
bar barnet. 

Moderen intr. bemeldte 27. maj. 

1852. 
Konfirmeret i Ålsø kirke; CLAUSINE NIELSDATTER. 
datter af afgangne gårdfæster Niels Therkildsen 
og Anne Kirstine Rasmusdatter i Ålsrode. 14 år 
Født den 26. april 1838. Meget god kundskab og an 
stændig opførsel. 



Folketælling i Ålsrode 
184o 

Niels Terkildsen 38 år gift gårdfæster 
Anne Kirstine Rasmudatter 35 år gift hans kone 
Rasmus Nielsen 13 år ugift deres børn 
Marie Kirstine Nielsdatter lo år do do 
Mathilde Nielsdatter 5 år 
Clausine Nielsdatter 
Rasmus Jensen 18 år ugift tjenestekarl 
Mette Marie Jensdatter 18 år ugift tjeneste-

pige 
Jens Christensen 7o år gift indsidder daglej-

er 
Marie Rasmusdatter 69 år gift hans kone 
Christen Hansen 33 år gift indsidder 
Marie Jensdatter 25 år gift hans kone 
Johannes Christensen 3 år ugift deres søn 



Folketælling i Ålsrode 
1845 

Niels Terkildsen 43 år gift født i Homå 
gårdfæster 

Anne Kirstine Rasmusdatter 41 år gift født i 
Høbjerg hans kone 

Rasmus Nielsen 18 år ugift født i sognet 
Marie Kirstine Nielsdatter 14 år ugift født i 

sognet 
Clausine Nielsdatter 7 år ugift født i sognet 
Mette Marie Jensdatter 24 år ugift født i 

Trustrup tjenestepige 
Maren Christensdatter 83 år enke født i Hoed 

gårdkonens moder. 



SYNSFORRETNING OVER GÅRDEN 
VED OVERDRAGELSEN 

TIL 
NIELS TERKILDSEN 



SYNSFORRETNING. 

JACOB AAGAARD 
Virkelig justitsråd, byfoged og 
byskriver i Grenå samt herreds-
foged og skriver i Nørre 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, Andersen og Jens Thø-
ger af Grenå. 
Til afhjelmning fremlagde sognefoged og gårdmand 
Peder Hansen af Ålsø og gårdmand Christen Jensen 
af Fuglsang under Hessel gods en af dem overenstem 
mende med forordn, af 8. juni 1787 og efter rettens 
udmeldelse af 4. dennes afholdt syns og taxations-
forretning over en gård i Ålsrode by af hartkorn 
5 td. 6 skp. 1 fdk. % alb som tiltrædes af ny 
fæster Niels Terkildsen. 
Den fremlagte syns og taxationsforretning antages 
og er sålydende: 
År 1839 den 11. november indfandt undertegnede os 
ifølge rettens udmeldelse af 4. dennes i en gård i 
Ålsrode på Katholm gods af hartkorn 5 td. 6 skp. 
1 fdk. % alb, der sidst havdes i fæste af Søren 
Andersen Skræders enke for i overenstemmelse med 



forordningen af 8. juni 1787 at afholde en lovlig 
syns og taxationsforratning over bemeldte gårds 
bygninger med sammes tilhørende besætning og in-
ventarium - alt til overlevering til ny fæster 
Niels Terkildsen. 
I overværelse af forvalter Hansen og den nye fæst 
er foretog vi forretningen således: 

A) 
Bygningerne besigtigede vi således 

1 
Stuehuset som er den nordre længe består af 12 fag 

alen dyb og bygget af ege under og blandet ov-
ertømmer med klinede vægge og stråtag og indrettet 
fra vestre ende: 
1 fag til spisekammer, 2 fag til dagligstue, 1 fag 
til forstue og køkken med skorsten, 3 fag til stor 
stue, 4 fag til bryggers med skorsten og bageovn 
og 1 fag til tørvehus. Over stuerne er fyrrefiele 
loft over 6 fag og bygningen forøvrigt forsynet 
med 3 fag vinduer og 7 døre alle med hængsler og 
beslag. 
Denne bygning er meget gammel og brøstfældig, men 
dog i brugelig stand, hvorpå ingen mangler kan 
udsættes uden at ombygge hele huset. 

2 
Den østre længe består af 2o. fag 9 alen dyb og 
bygget af ege under og fyr overtømmer med murede 
vægge og stråtag og indrettet fra nordre ende: 



2 fag til vognport, 2 fag til huggehus, 3 fag til 
kostald, 2 fag til karlekammer og foderlo, 4 fag 
til hestestald med krybbe og speltov til 8 heste 
1% fag til havregulv, 2 fag til korngulv. 
På bygningen er anbragt 5 døre, 3 luger og 2 lem-
me på kvistene, som er forsynet med de fornødne 
hængsler og beslag. 
Denne bygning, som af nyt er opført i forrige som-
mer befindes i god stand uden mangler. 

3 
Ladan eller den nordre længe består af 12 fag 
alen dyb og bygget af ege under og blandet overtøm 
mer med klinede vægge og stråtag og indrettet fra 
østre ende, der er ibygget den østre længe: 
2 fag til korngulv, 2 fag til lo, 2 fag til korn-
gulv, 2 fag til lo, 4 fag til korngulv. På bygning 
en er anbragt 2 døre og 2 lemme med de nødvendige 
hængsler og beslag. 
Denne bygning er i velvedligeholdt stand uden mang 
ler. 

4 
Den vestre længe som er ibygget laden i søndre en 
de består af 6 fag , 6 alen dyb og indrettet fra 
søndre ende; 
2 fag til korngulv og 4 fag til fårehus. På denne 
bygning er anbragt 2 døre med fornødne hængsler 
og beslag. Den er gammel med vel vedligeholdt og 
uden mangler 



5 
Den vestre længe, som er ibygget stuehuset med 
nordre ende er 13 fag, 6 alen dyb og bygget som 
det foranførte hus af ege under og blandet over-
tømmer, med klinede vægge og stråtag og indrettet 
fra søndre ende: 
1 fag til svinehus, 4 fag til tørvehus, 2 fag til 
udkørselsport, 2 fag til inderstestue, 1 fag til 
køkken med skorsten, 2 fag til inderstestue og 
1 fag til tørvehus^ 
På bygningen er anbragt 6 døre og 2 små vinduer 
og loft over 4 fag og på dørene er fornødne hæng-
sler og beslag. 
Denne bygning er gammel og brøstfældig, men lige-
som stuehuset i brugbar stand uden mangler derpå 
kan udsættes uden en komplet ombygning. 

B 
Besigtigede vi gårdens besætning og inventa-
rium og forefandt samme således: 

1 brun hest 6 år 
1 do do 4 år 
1 rød hoppe 12 år 
1 hvid hoppe 15 år 

1 jernbeslået vogn med sit behør 
1 do vogn med fiele 
1 jern hjulplov 
1 svingplov med behør 
1 do med do 

28 0 0 
3o 0 0 
16 0 0 
lo 0 0 

15 0 0 
9 0 0 
3 3 0 
3 0 0 
2 3 0 



2 3 o 
0 4 0 
2 0 0 

112 4 0 

1 jernharve 
1 gi. træharve 
Seletøj til 4 heste 

Summa besætning og inventarium 

Foranførte besætning og inventarium skønnes til-
strækkelig til gårdens og hoveriets drift. 

C 
Nar der tages hensyn til det nødvendige folkehold 
og til det udsæd gårdens jorder efter areal ud-
fordrer vil for eet år behøves til foderkorn 
14 td. rug, 8 td. byg og 2 td. boghvede samt til 
sædekorn lo td. rug, 7 td. byg, lo td. havre, 2 
td. boghvede og 1 td. bælgsæd, hvilket korn efter 
fæsterens erklæring forefandtes i det indavlede 
fra dette års høst. 
Således har vi afholdt denne forretning efter bed 
ste skønnende og overbevisning, hvilket vi under 
retten næste tingdag med eed vil bekræfte. 

Datum ut supra 
Peder Hansen 

Christian Jensen 

Imod denne forretning og dens afholdning haves in 
tet at erindre 

Hansen 
Niels Terkildsen 



Forelagt og afhjelmet i retten den 18. november 
1839 

Aagaard 

Synsmændene blev foreholdt deres afholdte forret-
ning og de bekræftede samme med lovens eed 

Demitteret 
Retten hævet 

Aagaard 

Således bliver denne forretning under min hånd 
og segl beskreven udstedt 

Grenå den 19. november 1839 

Aagaard. 



FÆSTEBREV. 



JACOB HORNEMANN BINDESBØLL. 
Kgl. Majestæts justitsråd og inspektør 
over det for den kongelige kasses reg-
ning overtagne godser i Jylland 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæset, ligesom jeg hermed ifølge 
det kongelige rentekammers resolution af 12. jan. 
dette år stæder og fæster til Niels Terkildsen af 
Høbjerg den gård i Ålsrode under Katholm gods som 
Søren Andersens enke sidst har haft i fæste, men 
har frasagt sig. 
Denne gård med sammes tilliggende, som nu står for 
contribunalt hartkorn ager og eng 5 td. 6 skp. 1 
fdk. % alb må bemeldte Niels Terkildsen i fæste 
beholde sin livstid på følgende vilkår: 

1 

At han til rette forfaldstider udreder og betaler 
alle af gården og dens hartkorn gående kongelige 
skatter, påbud og onera af hvad navn nævnes kan, 
som enten nu er eller i fremtiden måtte blive på 
budne og deriblandt landskatten med dens fulde 
beløb uden at erholde den ved forordningen ag 
15. april 1818 bestemte godtgørelse - så og brand 
contingentet af den sum hvortil gårdens bygning-
er nu er eller herefter måtte vorde indlemmede for 
under brandforsikringen. Så udreder han og alle 



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

2 
At han til hvert års Mortensdag og første gang til 
Mortensdag 1838 svarer i årligt landgilde 1 Rbd. 
3 mark sølv - skriver een rigsbankdaler og tre 
mark sølv - 1 td. 4 skp. rug, 1 td. 4 skp. havre 
1 td. 4 skp. byg 1 gås og 2 snese æg, hvilke 2 
sidste punkter dog bortfalder for året 1838 - alt 
forsvarligt og kornet med det ved forordningen 
af lo. jan, 1698 % 9 anordnede opmål. 

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

4 
At han holder gårdens bygninger, besætning og in-
ventarium samt føde og sædekorn stedse vedlige i 
forsvarlig stand, hvortil hører væggenes årlige 
udspekning og hvitning og tilsvar samme i alle 
måder i overenstemmelse med den dette fæstebrev 
vedhæftede syns og overleveringsforretning, 
løvrigt har fæsteren at rette sig efter hans kong 
elige Majestæts love og anordninger - altså gøde 
dyrke og drive sin fæstejord som det sig bør og 
ikke bortleje eller halvså samme eller på anden 



måde forandre noget af dets tilliggende - lægge 
flid på havedyrkning, hegn og plantning m.m. som 
befalet er samt mod herskabet at udvise hørrighed 
og lydighed - alt under dette fæstes fortabelse 
og anden lovlig tiltale. 
I indfæstnihg har fæsteren erlagt 4o - skriver 
fyrre tyve rigsbankdaler sedler og erlægger han 
endvidere 5 3/4 td. byg, lo 3/4 td. havre, 1 td. 
boghvede og 6 skp. ærter, hvoraf 2 5/8 td. byg, 
5 3/8 td. havre og ^ skp. ærter er leveret til 
Mortensdag 1838 og det øvrige er betinget til Mor 
tensdag 1839. 
Ligeledes udreder fæsteren alle med fæstebrevets 
udstedelse og tinglæsning samt synsforretning 
lovlig medgåede omkostninger. 
I overenstemmelse med forordningen af 25. juni 
181o % 13 bemærkes at denne gårds oprindelige 
hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk 1 14/17 alb er lige-
som de øvrige gårde i Ålsrode ved det kongelige 
rentekammers resolution af 6 juli og 28. septemb 
er 1833 og 14. sept. 1836 forandret til førnævn 
te 5 td. 6 skp. 1 fdk. % alb. og det der ifølge 
afgåede hartkorn igen pålagt dels et boelssted, 
som nu haves i fæste af Rasmus Jensen og nogle 
husmandsjorder her i byen og dels den gården be-
tagne græsningsret i Ålsrode skov. 



Dette til bekræftelse under min hånd 
og segl. 

Katholm den lo. dec. 1839 
Sinderbau 

Læst i Nørre Herreds ret tirsdagen den 7. jan. 
184o og protokolleret 

Aagaard 

Gebyr: 
Tinglæsning 64 sk. 
Indførelse 15 sk. 
Justitsfonden 15 4/5 sk. sølv 

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

p.T. Katholm d. 23. jan. 184o 
Niels Terkildsen 

Til vitterlighed: 
J. Brøgger 

anm: 
1845 
Ny Matr. 4 td. 6 skp. 3/4 alb 

Gammelskat 39 Rbmrk. 52 sk. 



HOVERIFORENINGEN 
183%. 



FORTEGNELSE 

Over det hoveri som gårdmand Niels Terkildsen i 
Ålsrode ifølge hoveriforeningen af 28. august 1834 
er pligtig årligt at forrette til Katholm hoved-
gård nemlig: 

Pløje og Spand Gang 
Harvedage dage dage 

1 Jordens pløjning 13 
2 Sædens lægning eller ud-

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

Tang at opkøre fra stranden ^ % 
5 Høets høstning 5 12 
6 Kornets høstning 5 15% 
7 Kornets tærskning og rensning 

a) For tærskning betales 3 Rbd 
sølv eller leveres % td.rug 
og % td. byg, og udtærskes 
2 td. vinterfødekorn 

b) Rensning lo 
8 Korn og fødevaretransport 8 
9 Ager og enges rensning for 

sten og muldskud 1 1 
10 Hegns vedligeholdelse 1 
11 Skovning 4 5 
12 Til hovedgårdens reparation 5 2 



13 Veje og broers vedlige 
holdelse o 1 1 

14 Klapjagt 2 
15 Flytning for gårdens sælger 

ejer eller forpagter. 2 

Summa _18 36^ 56_ 

1847 
Dette år bliver hoveriet ophævet på Katholm og er 
stattet af et hoverivederlag som bliver på 34 Rbd 
at erlægge med 16 Rbd. hvert års 1. maj og 18 Rbd 
til 1. oktober. 
Landgildet bevares 



SKIFTE EFTER NIELS TERKILDSEN 
I ÅLSRODE 



År 185o den 11. januar mødte skifteholderen i 
stervboet efter gårdmand Niels Terkildsen i Åls-
rode med vidnerne sognefoged Peder Hansen af Ålsø 
og gårdmand Anders Iversen i Ålsrode for at vur-
dere og registrere til deling mellem enken Ane 
Kirstine Rasmusdatter og børnene: 

1) Rasmus 23 år 
2) Marie Kirstine 18 år 
3) Mathilde 14 år 
4) Clausine 12 år 

Som formynder for børnene beskikkede skifteforval 
teren gårdmand Jens Jensen Smed i Ålsrode som var 
mødt og modtog beskikkelsen. 
Som formynder for enken var mødt skoleholder i Åls 
rode J. Brøgger 
Enken var tilstede med formynder og vidnerne vur-
derede og registrerede boet således; 

Da man er færdig bliver til deling mellem ar 
vingerne 7o8 Rbd. 
Heraf tilfalder enken 354 Rbd 
Sønnen Rasmus tilfalder 141 Rbd 3 mrk. 9 3/5 s 
Datteren Marie Kirstine 7o 4 12 4/5 sk 

do Mathilde 7o 4 12 4/5 
do Clausine 7o 4 12 4/5 

Denne capital ønsker enken for det første indestå 
ende i boet. Imidlertid skal den være disponipel 
til opsigelse og udbetaling med % års varsel. 



Således er dette bo afsluttet. 

Strammelse 

Ane Kirstine Rasmusdatter 

Som Laugværge: 
J. Brøgger 

Som formynder 
Jens Jensen Smed 

Som vidner: 
Peder Hansen 

Anders Iversen 

Stemplet papir til skiftebrevet er betalt med 5 
Mark og 2 skilling af enken 

Strammelse 



Folketælling i Ålsrode 
1850 

Anne Kirstine Rasmusdatter 46 år enke gårdkone 
Rasmus Nielsen 23 år ugift 
Mathilde Nielsdatter 15 år 
Clausine Nielsdatter 12 år ugifte hendes børn 
Maren Christensen 88 år enke gårdkonens moder 

der af hende forsørges 
Ole Mikkelsen 37 år gift 
Mikkel Pedersen 4o år ugift tjenestefolk 
Christiane Marie Magdalene Hansdatter ugift 



ANNE KIRSTINE RASMUSDATTERS 
2. MAND 

MIKKEL PEDERSEN 



MIKKEL PEDERSEN 

Født i Bredstrup 18/4 I 8 I 0 som søn af gårdmand 
Peder Mikkelsen og hustru Kirsten Sørensdatter. 

1850 
Lige inden han kommer til Ålsrode i begyndelsen 
af januar er han i tjeneste hos gdr. Niels Kjær 
i Dolmer. Ved folketællingen i Ålsrode er han i 
tjeneste hos Anne Kirstine Rasmusdatter, men de 
bliver hurtigt enige om bryllup 
185o 
9. marts ungkarl Mikkel Pedersen 37 år gi. gift 
i Ålsø kirke med Anne Kirstine Rasmusdatter 44 
år gi. - enke efter gårdfæster Niels Terkildsen 
i Ålsrode og datter af gårdmand i Høbjerg Rasmus 
Clausen 

Forlovere: Gårdmand Niels Tækker i Ålsrode 
Gårdmand Rasmus Brun i Ålsrode. 

1857 
Den 1 juli bliver enkemand Mikkel Pedersen gift i 
Ålsø kirke med tjenestepige i Ålsrode Gjertrud 
Marie Pedersdatter født i Homå 25/lo 1834 som dat 
ter af selvejergårdmand Peder Pedersen Skræder og 
hustru Christiane Jacobsdatter. 

Forlovere: Jens Vester gårdmand i Homå 
Rasmus Brun gårdmand i Ålsrode 



1865 
År 1865 den 28. maj anmeldes at gårdfæster Mikkel 
Pedersen af Ålsrode i dag ved døden er afgået. 
Han efterlader sig enke og med hende 4 umyndige 
børn. Den afdøde angaves at have været gift en 
gang tidligere, men efterlader sig ikke afkom af 
dette ægteskab. 
Enken anmoder skifteretten om at måtte sidde i u-
skiftet bo med sine 4 umyndige børn. 
Dette bevilges hende 9/7 1865. 

1865 
I kirkebogen anføres: 
Død 28. maj og begravet 4/6 på Ålsø kirkegård. 



Folketælling i Ålsrode 
1855 

Mikkel Pedersen 45 år gift gårdfæster 
Anne Kirstine Rasmusdatter 5o år hans kone 
Mathilde Nielsdatter 2o år ugift hendes datter 
Nielsine Rasmusdatter 1 år førnævntes datter 
Rasmine Christensen 22 år ugift 
Claus Clausen 15 år do tjenestefolk. 
Rasmine Clausdatter 21 år 



FÆSTEBREV 



FÆSTEBREV 
Adolf Wilhelm v. Dinesen, kaptain i det 
kgl. artelleriregiment, ridder af Dane-
brogen og den franske æreslegion, ejer 
af hovedgården Katholm med underliggende 
gods 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst, ligesom jeg herved stæder 
og fæster til Mikkel Pedersen af Gammelsogn den 
mig tilhørende gård i Ålsrode som nu afdøde Niels 
Terkildsen forhen har haft i fæste. 
Denne gård med sammes tilliggende, der står for 
hartkorn, ager og eng ligesom i formandens tid 
ny Matr. 4 td. 6 skp. o fdk. 3/4 alb og gammelskat 
39 Rbd. 52 sk. må bemeldte Mikkel Pedersen beholde 
på følgende vilkår: 

1 
At han til rette forfaldstider udreder og betaler 
alle af gården og dens tilliggende gående kgl. 
skatter, påbud og onera af hvad art nævnes kan, 
som enten nu er eller i fremtiden måtte vorde på-
buden og deriblandt landskatten med dens fulde be 
løb og altså uden at erholde den ved forordningen 
af 15. april % 5 bestemte godtgørelse, samt og 
brandkontingentet af den sum gårdens bygninger nu 
ere eller i fremtiden bliver forsikrede for i 
Brandkassen. Ligeså udreder han alle personelle 



skatter af sig selv, familie - alt uden nogen 
slags godtgørelse. 

2 
At han til hvert års 1. november svarer i årligt 
landgilde lo Rbd. , 3 td. rug, 3 td. havre, 1 
lam som ejeren efter skik og brug forbeholder sig 
at udtage af de bedste af flokken, 1 gås og 4o æg 
alt forsvarligt og godt og kornet med det efter 
forordn, af lo. jan. 1698 % 9 bestemte opmål at 
levere enten på gården eller i nærmeste købstad 
eller dets havn efter ejerens bestemmelse. 
Lam, høns, gås og æg leveres når forlanges fra 
Set, Hansdag. 

3 
At han betaler hoverivederlaget årligt med 34 Rbd 
sølv således at de 16. Rbd. erlægges den 1 maj og 
18 Rbd. den 1. oktober på Katholm skriverstue. 

4 
Gårdens bygninger, besætning og inventarium samt 
sæde og fødekorn holder fæsteren forsvarligt i 
stand og tilsvarer samme i overenstemmende med 
vedhæftede syns og overleveringsforretning. Han 
skal desuden årligt udspække og hvitte bygninger 
ne såvel ud som indvendigt. 

5 
Gårdens jorder inddeler, dyrker og brakker han 
samt gøder og behandler på bedste måde og må in 
tet 



tet deraf bortleje, udlåne eller halvså, ligesom 
han ej heller må sælge eller på anden måde over-
drage nogen noget af gårdens hø, halm eller tørv 
men alt det indavlede af.marken hjemføre til gård 
en og foderet forbruges der, ligesom han derfor 
behandler gårdens tørveskær vel og anvises. Så-
ledes gøres engenes udgravning ham også til en 
pligt. 

6 

Fæsteren må ikke indtage indsiddere uden godsejer 
ens utrykkelige tilladelse og retter sig iøvrigt 
efter de kgl< love og anordninger angående fæste 
forholdet og navnlig bestemmelserne i lov af 9. 
marts 1838. Han lægger flid på have dyrkning, hegn 
og plantning som befalet er og viser sin husbond 
eller den som på hans vegne har at befale hørrig 
hed og lydighed alt under dette fæstes fortabel-
se og anden lovlig tiltale. 
I indfæstning er betalt.4oo Rbd. og lo% heraf til 
godsforvalteren og desuden har fæsteren at udrede 
alle af fæstebrevets udstedelse og tinglæsning 
samt syns og overleveringsforretningen lovlig med 
gående omkostninger. 

Nordborg den 25. feruar 185o 

DINESEN 



SYNSFORRETNINGEN 
4. JULI 185o 



År 185o den 4. juli indfandt undertegnede sig i-
følge rettens udmeldelse af 18. marts i en gård i 
Ålsrode på Katholm gods af hartkorn 4 td. 6 skp. 
0 fdk. 3/4 alb, der sidst havdes i fæste af nu 
afdøde Niels Terkildsen for i overenstemmelse med 
forordningen af 8. juni 1787 at afholde lovlig 
syns og taxationsforretning over bemeldte gårds 
bygninger med sammes tilhørende besætning og inven 
tarium. Alt til overlevering til ny fæster Mikkel 
Pedersen. 
1 Overværelse af forvalter Brønsted og den nye fæ 
ster foretages således. 

1 
STUEHUSET som er den nordre længe består af 9 fag 
8% alen dyb og 23 alen lang og bygget af egeunder 
og fyrovertømmer på egefod, murene udvendigt af 
brændte sten og indrettet fra østre ende. 
3 fag til inderstestue, 1 fag til forstue og kam-
mer, 2 fag til spise og sengekammer, 1 fag til 
køkken og bageovn og 2 fag til bryggers. 
Bygningen er forsynet med 6 fag vinduer og 6 ind-
vendige døre med fornødne beslag. Loft over 7 fag 

2 
DEN ØSTRE LÆNGE består af 2o fag, 9 alen dyb og 
3o alen alng, bygget af mest eg og noget fyrunder 
og fyrovertømmer med væggene af brændte sten og 
indrettet fra den nordre ende. 



2 fag til tørvehus, 2 fag til korngulv, 3 fag til 
kohus, 2 fag til foderlo, 4 fag til hestestald, 3 
fag til hakkelseshus, 2 fag til korngulv og 2 fag 
til tærskeladé. 
På bygningen er anbragt 5 døre, 3 luger, 2 lemmer 
på kvisten, som er forsynet med nødvendige hæng-
sler og beslag. 
Denne bygning er sammenbygget med laden ved en 
afrunding udvendigt på 14 alen, indvendigt til 
gården 9 alen lang og indrettet til korngulv. 

3 
LADEN består af lo fag, 8% alen dyb og 27 1/3 al-
en lang og bygget af fyr under og blandet overtøm 
mer med klinede vægge indtil gården eg udvendigt 
murede med brændte sten og indrettet fra østre 
ende: 
2 fag til tærskegulv, 2 fag til korngulv, 2 fag 
til tærskegulv og 4 fag til korngulv. På btgning 
en er anbragt 2 døre og 2 lemmer med de fornødne 
hængsler og beslag. 

4 
DEN VESTRE LÆNGE som er ibygget laden består af 
16 fag. 6 alen dyb og 41 % alen lang og indret-
tet fra søndre ende: 
2 fag til korngulv, 5 fag til farestald, 2 fag 
til svinestald, 2 fag til huggehus, 3 fag til 
port og 2 fag til kohus. 



På bygningen er anbragt 4 døre og 3 lemmer med 
fornødne hængsler og beslag 
Bygningen er opført af dels murede og dels kline 
de vægge. Alle bygningerne er tækkede med stråtag 
og alle i god og forsvarlig stand 

Gårdens besætning og inventarium 
er som ved forrige fæsters til-
trædelse 

1 brun hest 6 år 28 0 0 
1 brun hest 4 år 3o 
1 rød hest 12 år 16 
1 hvid hest 15 år lo 
1 jernbeslagen vogn med høststillads 

og øvrigt tilbehør 15 
1 jernbeslagen vogn med fiel 9 
1 jernbeslagen hjulbør 3 3 6 
1 svingplov med behør 3 3 0 
1 svingplov med behør 3 3 0 
1 jernharve 2 3 0 
1 gi. træharve med behør 0 4 0 
Seletøj til 4 heste 2 

122 1 0 
Til såsæd og fødekorn har fæsteren indavlet 24 td 
rug, 15 td. byg, lo td. havre og 4 td. bælgsæd 
Således har vi afholdt synsforretningen efter 
bedste skønnende og overbevisning, hvilket vi 



inden rettens næste tingdag med vor eed vil be-
kræfte 

Peder Hansen 
Peder Rasmussen 

Mod denne forretning og dens beskrivelse haves in 
tet at erindre 

Brønsted 
Mikkel Pedersen 

Forelagt i Nørre Herreds ret den 8. juli 185o 

LUNØ 

Efter at denne forretning var oplæst for mændene 
bekræftede disse med eed at have afholdt forret-
ningen efter deres bedste skøn og samvittighed 

Retten hævet 

Ligelydende originalt fæstebrev med vedhæftede 
synsforretning har jeg modtaget og forpligter mig 
til at opfylde fæstebrevet i alle dets ord og 
punkter. 

Katholm den 24. august 185o 

Mikkel pedersen. 



INGEN FÆLLESBØRN I ÆGTESKABET 
MELLEM 

MIKKEL PEDERSEN 
OG 

ANNA KIRSTINE RASMUSDATTER 



MIKKEL PEDERSENS 2. KONE 
GJERTRUD MARIE PEDERSDATTER 



GJERTRUD MARIE PEDERSDATTER 

Født i Homå 25/lo 1834 som datter af gårdmand Pe-
der Pedersen Skræder og hustru Christiane Jacobs-
datter. 
Døbt i Homå kirke 4. januar 1835 
Faddere: Anders Sjørup og hustru i Tolstrup. 

Søren Sørensen i Ålsø 
Peder Sørensen i Homå 
Peder Konge i Homå 

1857 
Den 1. juli bliver enkemanden Mikkel Pedersen 
gift i Ålsø kirke med tjenestepige i Ålsrode Gjer 
trud Marie Pedersen. 
Forlovere: Jens Vester - gårdmand i Homå 

Rasmus Brun - gårdmand i Ålsrode. 

Gift 2. gang 1866 
1866 
Gift i Ålsø kirke 24. maj enken Gjertrud Marie 
Pedersdatter af Ålsrode og ungkarl Søren Peder-
sen ( Bager ) 
Forlovere: Gårdmand Jens Vester af Obdrup 

Gårdmand Rasmus Brun af Ålsrode. 

1893 
Død i Ålsrode 29/9 og begravet 6/lo i Ålsø 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅlSRODE 
MIKKEL PEDERSEN 

OG 
GJERTRUD MARIE PEDERSDATTER 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

Mikkel Pedersen 5o år gift født i Bredstrup 
gårdfæster 

Gjertrud Marie Pedersen 26 år gift født i Homå 
hans kone 

Christiane Pedersen 2år ugift født i sognet 
deres barn 

Peder Christian Pedersen 17 år ugift født i 
Homå tjenestekarl 

Christiane Pedersen 2o år ugift født i Homå 
tjenestepige. 



CHRISTIANE PEDERSEN 

1858 
Født 16/3 og døbt i Ålsø kirke 3o/5 1858 
Faddere: Gårdmand Jens Vester og hustru Severine 

Jacobsdatter af Håmå 
Gårdmand Jacob Pedersen af Homå 
Gårdmand P. Nielsen af Homå 
Gårdmand Chresten Brun af Ålsø 

1910 
Blev aldrig gift og boede på gården til sin død 
29/3 . 



AUGUSTINE PEDERSEN 

I 8 6 0 

Født 31/3 og døbt i Ålsø kirke 26/5 
Faddere: Pige Ane Pedersen i Ålsø 

Gårdmand Jens Vester af Homå 
Gårdmand Jacob Pedersen Slot i Homå 
Gårdmand Rasmus Brun i Ålsrode. 

1892 
Gift i Ålsø kirke med ungkarl og købmand Otto 
Frederik Møller - 29 år - af Horsens og født i 
Hatting ved Horsens 23/11 1852 
Forlovere; F.C.A.Møller ^ købmand i Horsens 

Gårdmand i Ålsrode Søren Pedersen Bager 

De flyttede til Horsens og død her 1916. Hendes 
mand døde 1899. 



ANTON PEDER PEDERSEN 
KALDET BAGER 

1862 
Født 2/5 og hjemmedøbt 3/5 og dåben publiceret i 
Ålsø kirke 16/7 1862 
Faddere: Gårdmand Jens Vester og hustru af Homå 

Gårdmand Rasmus Brun af Ålsrode 
Gårdmand Chresten Bønløkke af Ålsrode 
Gårdmand Chresten brun af Ålsø 

1888 

Køber gården " Skovvang " oppe i heden af Rasmus 
Sørensen Slot, der havde ejer den siden 186o ved 
et mageskifteskøde. Gården har matr. nr. 34 ^ og 
kostede 17ooo kr. 

1888 

Gift i Ålsø kirke 28/2 med Maren Mortensdatter 
Møller født i Ålsø 14/6 1858 som datter af gård-
mand i Ålsø Andreas Mortensen møller og hustru 
Zissel Nielsen 
1927 
Dette år afhendes gården til Hans Thomsen og selv 
flytter de i et hus i Ålsrode og her dør Anton 
Peder Pedersen i 1935 og Maren i 1937. 



BØRN AF ANTON PEDER PEDERSEN 
OG 

MAREN MORTENSEN MØLLER 

L) 
EJNER PEDERSEN BAGER født i Ålsrode 15/5 1889. 

1918 ^ ; 
Gift i Ålsø kirke 9/3 med Johanne Slot født i Ål-
sø 12/9 1889 som datter af gårdejer Niels Jensen 
Slot og hustru Jørgine Karoline Sørensen 

De flyttede til Thorsø i Nørre 
Herred til gården " Thorsølund " 
Børn: 
1) Kirsten Pedersen født 15/1 1921. 
2) Anna Margrethe Pedersen født 14/11 1924 
3) Peder Pedersen født 3/lo 1928 

Han fik gården efter sin fader da denne døde i 
1973 

4) Ove Pedersen født 12/8 1834 



2) 
SOFIE PEDERSEN BAGER født i Ålsrode 14/6 1893 

1925 
Gift i Ålsø kirke lo/lo med landbrugslærer ved 
landbrugsskolen " Ladelund " Valdemar Eriksen 
født i København 8/8 1894, men opvokset i Hø-
bjerg 
Børn: 
1) Jørgen Eriksen født 16/9 1926 
2) Inger Eriksen født 21/7 1929 
3) Holger Eriksen født 17/9 1931 



MINE PEDERSEN 

Født i Ålsrode lo/5 1864 og døbt i Ålsø kirke 
4/6 1864 
Faddere: Gårdmand Lars Bønløkke og hustru Maren i 

Ålsrode. 
Gårdmand Jens Vester i Homå 
Gårdmand P. Hansen på Homå Hede 
Gårdmand Jaeob Slot i Homå 

1874 
Død i Ålsrode 22/2 og begravet 28/2 - 9 år gi. 



Gjertrud Marie Pedersen sidder efter 
sin mands død med fæstet på gården, men agter 
at blive selvejer og indgår derfor i en købe-
kontrakt med godsejer Dinesen. 



KØBEKONTRAKT. 

Oprettet mellem underskrevne herremand major von 
Dinesen, ridder af Dannebrogen og den franske æres 
legion og ejer af Katholm og Stensmark hovedgård 
med underliggende gods som sælger og Marie Peder 
sen - enke efter gårdfæster Mikkel Pedersen i Åls 
rode by og Ålsø sogn som køber af fæstegården i 
Ålsrode gående for hartkorn under Matr. nr. lo og 
15 - 4 td. 6 skp. o fdk, 1 alb med gammelskat 39 
Rbd. 52 sk. 
1. Jeg kammerherre Dinesen sælger og afstår foran 

nævnte gård i Ålsrode til Marie Pedersen, der 
tidligere h^r haft samm& i fæ&te efter fæste-
brev af 15. februar 1850 tilligemed de på sam-
me nævnte bygninger med dens besætning og in-
ventar, som er godsejeren tilhørende, som det 
nu befindes på følgende vilkår 

a) 
Den andragne købesum er 8ooo Rbd. - skriver ot 
te tusinde Rigsdaler rigsmål og denne købesum 
berigtiges således: 
1) Zoo Rbd. - skriver to hundrede rigsdaler -

betales med denne kontrakts underskrift. 
2) 28oo Rbd. - skriver to tusinde og otte hund 

ede Rigsbankdaler i 11. juni termin 1866, 
hvorefter køberen erholder skøde på ejendom 
men imod at resten af købesummen indestår 



uopsagt i 8 år fra sælgers side og er inde-
stående som 1. prioritetsobligation i den 
faste ejendom og med den klausul, at der 
erlægges en årlig rente af 4% af obligatio 
nens pålydende og som skal indeholde den be 
stemmelse, at dersom kreditorerne uden kam-
merherrens samtykke bortsælger noget af pan 
tet, ikke passer det i fortrinlig måde og 
pådrager sig skatteretance er sælgeren el-
ler obligationens lovlige ejer berettiget 
til at opsige kapitalen med et halvt års 
varsel med hvilken kapitalen også opsiges 
til udbetaling i 11. december termin 1873. 
Obligationen pantsættes i det købte således 
som for umyndige midler er bestemte. 
Den faste købesum med fradrag af de betalte 
2oo Rbd. altså 7, 8oo Rbd. forrentes med 4% 
fra 11. december termin 1865, hvorefter ren 
ten erlægges forfaldsmæssig 1. gang 11 juni 
termin 1866 

b) 
Den hidtil løbende landgilde i penge og materi 
alydelser samt hoveripenge bortfalder for frem 
tiden fra 11. juni termin 1866 at regne. 
Forøvrigt er det en selvfølge, at med denne kon 
trakts afslutning ophører fæstet straks og fæ-
steren har at aflevere fæstebrevet til cassati 
on næstfølgende retsdag. 



Derimod påhviler det køberen at svare rette 
forfaldstid alle af ejendommen gående skat-
ter og afgifter, byrder og præstationer af 
hvad navn nævnes kan, som nu og i fremtiden 
måtte være påbudne og når skødet på ejendom 
men er overdraget indbetales de kongelige 
skatter og afgifter af køberen på amtsstuen, 
hvorimod de indtil den tid som hidtil indbe-
tales til Katholm godskontor. 

c) 
Den herved solgte ejendom står for købers reg 
ning og riciko fra dags dato og er berettig 
et i tilfælde af ildsvåde at få bygningsassu 
rancesummen udbetalt. 

d) 
Alle med denne kontrakt følgende omkostning-
er bæres^^^^ undtagelse af køberen - ialt 80 
Rbd. der betales ved gældsbrevets underskrift 
og skødets udfærdigelse. 

e) 
Skulle køberen ikke ganske opfylde sine for-
pligtigelser efter denne kontrakt da er nævn 
te handel ugyldig og sælgeren berettiget til 
efter eget valg enten at sælge eller bort-
forpagte gården til en anden, inden dog at 
tilbagebetale det som af købesummen der måt 
te være erlagt. 



f) 

Køberen tillades det at sælge mindre parceller 
af den hermed overdragne ejendom til gangbar mønt 
Dog må det ikke ske uden sælgerens eller når pant 
obligationen er udstedt da dennes lovlige ejers 
samtykke med den bestemmelse at salgssummen be-
tales til bemeldte obligations ihændehavende og 
afdrages i dens pålydende 

g) 
Jagt på denne gård tilliggende er overdraget til 
ejeren af Katholm i lo år fra 1. januar 1866 at 
regne mod et vederlag årligt på 1 Rbd. 

Jeg Marie Pedersen modtager førnævnte betingelser 
i eet og alt som bindende for mig. 

Til bekræftelse har vi underskrevet 
denne købekontrakt i vitterligheds-
vidners nærværelse. 

Originalen får køberen, hvorimod sælgeren erhold-
er en ligelydende genpart af begge nu underskrev-
ne og det står køberen frit for om hun sådant måt 
te ønske, da at lade kontrakten tinglæse uden 
varsel til sælgeren. 

Katholm d. 22. jan. 1866 ? 
Som sælger: Som køber: 

Dinesen Marie Pedersen 
Til vitterlighed: 

Boech Lars Bønløkke 



Det afdragsberettigede er betalt med 2oo Rbd. 

Katholm den 22. jan. 1866 
Dinesen. 



GJERTRUD MARIE PEDERSDATTERS 
2. MAND 

SØREN PEDERSEN 



SØREN PEDERSEN BAGER 

Født i Bredstrup i Nørre Herred 3o/3 1832 som søn 
af gårdfæster Peder Laursen Bager og hustru Mari-
ane Christensdatter. 
Døbt i Grenå kirke 2o/5 1832 
Faddere: Marie Pedersdatter 

Johanne Pedersdatter 
Gårdmand Søren Hansen af Bredstru 
Gårdmand Peder Mikkelsen af Bredstrup 
Gårdmand Kresten Nielsen af Bredstrup 

De sidste lo år før sit giftermål var han lager-
forvalter hos købmand Momme i Grenå. 

1866 

Gift i Ålsø kirke 24. maj med enken Gjertrud Ma-
rie Pedersen af Ålsrode 
Forlovere: Gårdmand Jens Vester af Obdrup 

Gårdmand Rasmus Brun af Ålsrode 

1894 
Død i Ålsrode 26. oktober og begravet 1. nov. 



SKØDE PÅ GÅRDEN MATR' NR. lo OG 15 



JSKØDE. 

Underskrevne Adolf Wilhelm von Dinesen, kammer-
herre, major, ridder af Danebrogen og den franske 
æreslegion, ejer af Katholm og Stensmark hoved-
gård med underliggende gods tilstår og herved 
vitterliggør: 
At jeg i overenstemmende med medfølgende købekon-
trakt sælger og afhænder, ligesom jeg afhænder, 
sælger og skøder og endelig overdrager fra mig og 
arvinger til Marie Pedersen - eller eftersom hun 
ere i ægteskab - da til denne, den gård i Ålsrode 
by, Ålsø sogn, som Marie Pedersen tidligere har 
haft i fæste med tilliggende under Matr. nr. lo 
og 15 og gående for hartkorn 4 td. 6 skp. o fdk 
1 alb og gammelskat 39 Rbd^ 52 sk. 
Og da nu Søren Pedersen berigtiger den ønskede 
kjøbesum 8ooo Rbd. - skriver otte tusinde rigs-
bankdaler sølv ^ så tilskøder jeg samme til før-
nævnte Søren Pedersen den foran beskrevne og ved 
den påberåbte købekontrakt solgte ejendom, så-
ledes også på de vilkår som i købekontrakten er 
stipulerede og med de samme rettigheder, byrder 
og forpligtigelser, hvormed jeg ifølge skøde af 
11. september 184o - tinglæst 14. sept - har ej-
et samme. 
Det befalede skødekort over den hermed solgte ej-
endom findes og er vedhæftet. 



Til bekræftelse under min hånd 
og i vidners nærværelse 

Katholm den 28. juli 1866 

Dinesen 

Skødet læst i Nørre og en del af Sønder Djurs ret 
den 13. august 1866 

Gårdens matr. nr. 15 er gårdens parcel i Ålsrode 
skov. 



Allerede året efter sit giftermål arronderer Sø-
ren Pedersen sin jord med naboen Niels Christen-
sen Tækker på " Tækkersminde " 
Denne har fået gården i selveje efter tinglyst 
skøde af 25/1 1862. Gården har Matr. nr. 9 ^ og 
9 ^ samt Matr. nr. 1 af Ålsrode skov. Der ud-
stykkes en parcel Matr. nr. 9 ^ efter indenrigs 
ministeriets approbation af 12/3 1867 
Denne parcel mageskiftes med Søren Pedersens par-

b a cel lo udstykket fra Matr. nr. lo . Der er 
ingen pange imellem de mageskiftende, men det be-
mærkes i tinglæsning af et kreditforeningslån 1/12 
1876 at Matr. nr. 9 ^ skal være fremfor Matr. nr 
10 ^ . Mageskiftebrevet af 2/4 1867 er tinglæst 
29/7 1867 og herefter har Søren Pedersens gård 
Matr. nr. 9 ^ og lo ^ samt Matr. nr. 15 i Åls-
rode skov og det samlede areal er 5 td. 3 skp. 3 
fdk. 1 1/4 alb. 
I 1773 betales sidste afdrag på købesummen og Di-
nesens pant slettes. Søren Pedersen har travlt i-
det han ombygger gården radikalt. Stuehuset der 
havde vendt mod nord blev flyttet så det kom til 
at ligge mod syd for helt nye bygninger. Haven 
der tidligere fra stuehusets gavl strakte sig mod 
øst bliver anlagt syd for det nye stuehus så det 
hele blev mere solret. 



BØRN AF GÅRDEJER SØREN PEDERSEN 
OG 

GJERTRUD MARIE PEDERSEN 



1. gang Gjertrud Marie nedkommer fik 
hun tvillinger. De blev opkaldet ef-
ter hendes moster og onkel Jens Vest 
er og Severine Jacobsdatter hos hvem 
Gjertrud Marie havde modtaget megen 
støtte efter at hendes moder var død 
da hun var 14 år. 



JENS VESTER PEDERSEN. 

Født 9/2 1867 og hjemmedøbt 16/2 og fremstillet i 
Ålsø kirke lo/6 
Faddere: Pige Sofie Pedersen af Grenå 

Gårdmand Lars Terkildsen af Ålsrode 
Gårdmand Rasmus Brun af Ålsrode. 

I 1895 erhvervede han gården " Væverslund " i Hø-
bjerg efter Jens Marius Jensen brøgger, der flyt-
ter til Attrup. 
1895 
Gift 18. april i Kolt kirke ved Århus med Ane Kir 
Stine Marie Sørensen - født 16/1 1866 i Stautrup 
ved Århus som datter af gårdmand Søren Sørensen 
og hustru Johanne Kirstine Nielsen 

De havde gården i Høbjerg til 
193o da de solgte til Rudolf Wassard 
De flyttede til Brabrand ved Århus og her er Jens 
Vester død og begravet 13/8 1946. Ane Kirstine Ma 
rie døde året forud og blev begravet 4/5 1945 
Børn: 
Søren Vester Pedersen f. 1/3 1896 og død i Høbjerg 
4/9 19o2 
Aage Vester Pedersen f. lo/lo 1897. død 2/7 1969 
i Gerlev ved Randers og begravet i Ålsø 



SEVERINE PEDERSEN 

Født 9/2 1867 og hjemmedøbt lo/2 og fremstillet i 
Ålsø kirke I 0 / 6 1867. 
Faddere: Pige Sofie Pedersen af Grenå 

Gårdmand Lars Terkildsen af Ålsrode 
Gårdmand Rasmus Brun af Ålsrode. 

1891 
Gift i Ålsø kirke 25/5 med ungkarl Erik Johannes 
Høvring - 29 år og konduktør i Fredericia - og 
søn af gårdmand på " Kristianslund " i Lund Knud 
Severin Høvring og hustru Frederikke Catrine Lar-
sen. 
Severine død i Ribe 22/8 1938 og Erik Høvring 16. 
november 1941 ligeledes i Ribe. 
Børn: 
1) Marie Frederikke Høvring f. 11/4 1892 i Frede-

ricia 
2) Knud Høvring født 13/1 1894 i Fredericia 
3) Olaf Viggo Høvring født lo/l 1896 i Fredericia 
4) Gunhild Høvring født 21/6 19o2 i Fredericia. 



MIKKEL MARIUS PEDERSEN 

Født 28/4 1869 og døbt i Ålsø kirke 6/6 1869 
Faddere: Gårdmand Lars Terkildsen i Ålsrode 

Gårdmand Niels Tækker i Ålsrode. 

1897 
Gift i Ålsø kirke lo/7 1897 med Dorthe Marie Brun 
født i Ålsrode 9/11 1871 på " Lundbækgård " som 
datter af gårdmand Johannes Christensen Brun og 
hustru Jørgine Marie Juditte Jensen 

De fik i 1897 en gård i Linde ved Randers, som 
de ikke klarede at blive ved. Marius kom ind ved 
D.S.B. og han døde i Århus 1837 og Dorthe Marie i 
1956. 

Børn: 
1) Johannes Brun Pedersen føft i Lindel4/2 1899 

Død i Horsens 6/lo 1982 
2) Karl Gustav Johannes Brun Pedersen født 14/2 

19ol i Linde 
3) Herbert Brun Pedersen født 19o7 i Linde. Død i 
Thisted 1927. 



MARIE SOFIE PEDERSEN. 

Født 19/6 1871 og døbt i Ålsø kirke 3o/7 1871 
Faddere: Gårdmand Jacob Slot i Homå 

Gårdmand Rasmus Kromand i Høbjerg 

1895 
Gift 5/4 med Anders Peter Andersen født i Ålsø 
på gården " Mosegård " 4/7 1868 som søn af gård-
mand Knud Andersen og hustru Karen Marie Peder-
sen 

De blev her i 1895 de nye ejere af gården. 
1961 
Død i Ålsrode 25/lo 1961 



PEDER AUGUST PEDERSEN 

Født 28/8 1873 og døbt i Ålsø kirke 19/lo 
Faddere: Gårdmand Johannes Brun i Ålsrode 

Gårdmand Rasmus Kromand i Høbjerg. 

19o2 
Gift i Horsens med Anne Marie Borg^ 

Børn: 
1) Christian Borg Pedersen født I horsens 15/6 

19o5 
2) Svend Aage Borg Pedersen født i Horsens 3/4 

19o7 



KRISTIAN PEDERSEN. 

Født 3o/4 1876 og døbt 1 Ålsø kirke 18/6 
Faddere: Ungkarl Anders Peter Pedersen i Ålsrode 

Gårdmand Rasmus Kromand i Høbjerg 

1878 
Død i Ålsrode 18/2 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

2. familie 

Søren Pedersen 47 år gift født i Bredstrup 
Gammelsogn gårdejer 

Gjertrud Marie Pedersen 45 år gift født i Homå 
hans hustru 

Kristiane Pedersen 21 år ugift født i sognet 
Anton Peter Pedersen 17 år ugift do 
Severine Pedersen 12 år do do 
Jens Vester Pedersen 12 år do do 
Mikkel Marius Pedersen lo år do do 
Marie Sofie Pedersen 8 år do do 
Peder August Pedersen 6 år do do 

Deres børn 
Wilhelmine Møller 25 år ugift født i Tyskland 
Jens Jørgensen 18 år ugift født i sognet 
Anton Hansen 15 år ugift født i sognet -

Tjenestefolk. 



ANDERS PETER ANDERSEN 
EJER 1895 - 1942 



ANDERS PETER ANDERSEN 

1868 
Født 4/7 på " Mosegård " i Ålsø som søn af gård-
mand Knud Andersen og hustru Karen Marie Pedersen 
Døbt i Ålsø kirke 23/8 1868 
Faddere: Ungkarl Anders Andersen i Ålsrode 

Gårdmand Rasmus Pedersen i Homå 
Ungkarl Peder Pedersen i Homå 

1891 
Han rejser dette år til America og er borte til 
efteråret 1894 da han kommer hjem. Han har hele 
tiden været " forlovet med Sofie på " Bakkegård " 
og det har måske også været aftalt at det var ham 
der skulle have gården. Det er arvingerne efter 
Søren Pedersen og Gjertrud Marie Pedersen der 
sælger gården og som kurator har Sofie particuli-
er husejer Chresten Bønløkke af København, så man 
har haft forbindelse til nabogården selvom Chrest 
en Bønløkke rejste fra Ålsrode 1876. 
1895 
Gift 5/4 i Ålsø kirke med pige Marie Sofie Peder-
sen af Ålsrode y 
Forlovere: Knud Andersen - gårdejer i Ålsø 

Anton Peder Pedersen - gårdejer i Åls-
rode. 

Død i Ålsrode 2/6 1958 



Anders Peter Andersen erhverver ejendommen efter 
skøde af 1/4 1895 for 46,ooo kr. hvoraf de 41,ooo 
er for den faste ejendom og de 5ooe kr. for løs-
øre. 
Gården udvides efterhånden 
1910 

Købekontrakt 
Undertegnede proprietær Aaga Nicolajsen af Ålsrode 
tilstår herved at have solgt og afhændet uden nær 
mere endelig overdragelse ved skøde en parcel af 
mig tilhørende ejendom Matr. nr. 12 ^ af ålsrode 
by, Ålsø sogn beliggende langs bemeldte Matrikels 
vestside således at østgrænsen er en ret linie 
fra hjørnet af købers urtehave til en pæl, der af 
parterne er anbragt ved matriklens sydgrænse til 
gårdejer P. A. Andersen af Ålsrode og således at 
overdragelsen finder sted 1. november dette år og 
samtidig med at køberen kontant og skadesløst er-
lægger købesummen, der andrager 7oo kr. 
Skøde gives og tages såsnart udstykningen og relax 
ation er foretaget. - -
Udstykningstilladelsen foreligger 26/2 191o og der 
udstedes skøde på parcellen som får Matr. nr. 12 ^ 
og skyldsat for hartkorn 1 fdk. 1% alb 



1913 
Aage Nicolajsen, som i 191e sælger en parcel af 
sin gård ejede gården " Lundbækgård " og var så-
ledes nabo til Anders Peter Andersen. Lundbækgård 
havde imidlertid sine jorder som nabo til Kejer 
gården og ville gerne købe Kejsergården og lægge 
de 2 gårde sammen og denne handel gik i orden her 
i 1913. Tilbage i Ålsrode var Lundbækgård og en 
toft på 7 ha. som Anders Peter Andersen gerne 
ville købe. 
Handlen gik også her i orden og Anders Peter Ander 
sen fik skøde på gården med bygninger tinglæst 
14/4 1913. 
Anders Peter Andersen flyttede ikke ned på Lund-
bækgård men gårdens bygninger blev brugt til lej-
ligheder for 3 familier som kommunen kunne anbringe 
her. 
I 1939 flytter Ander Peter Andersen og Sofie ned 
i bygningerne og da Bakkegården endelig sælges i 
1942 får de en aftægtskontrakt og bliver boende 
her til deres død. f 
Selve Lundbækgård ophører som selvstændig gård i 
1913 



ILDEBRAND I ÅLSRODE. 

Fra Grenå Folketidende 27/6 1917 

Peter Andersens gård i Ålsrode nedbrændte i for-
middags. 
Ved 11 tiden opstod der ild i udlængerne til gård-
ejer Peder Andersens gård i Ålsrode. Da ilden op-
dagedes havde den allerede godt fat og i løbet af 
kort tid var alle 3 længer omspændt af flammer. 
Stuehuset var en tid truet, men undgik dog at blive 
ildens bytte. Al tale om slukning måtte opgives og 
man gik derfor igang med at redde besætningen,hvor 
køerne dog var på græs. 
Det lykkedes også at få hestene og kalvene ud, men 
af de 3o. svin blev en snes stykker straks ført 
til slagteriet til slagtning. 
Muligvis er der også indebrændt negle smågrise. 
Ilden menes opstået ved at en 7 års dreng - søn af 
en fodermester i byen - har leget med tændstikker 

^ ^ ^ 

i stakladen. 
De brændte bygninger var forsikrede fer 15ooo kr, 
men ejeren lider et føleligt tab, da han ikke hav 
de omassurreret siden krigens udbrud. 



Beskrivelse af gården fra " Danske gårde " 
ved la Cour 



BAKKEGÅRD. 

1915 
Bakkegård, Ålsø sogn, postforbindelse og station 
Ålsø hvortil der er ca 3. km.Gården ligger ca 7 
km. fra nærmeste købstad, Grenå. Nuværende ejer: 
Anders Peter Andersen, som overtog gården 1/4 
1895 er født i Ålsø 4. juli 1868 og gift med So-
fie Marie Petersen, født på ejendommen 19/6 1871 
Matr. nr. 9 ^ m.fl. af Ålsrode. Hartkorn 5 td. 
2 skp. 2 3/4 alb. Ejendomsskyld 46,ooo kr. Brand 
assurance for hovedbygningen er 9ooo kr. og for 
avlsbygningerne 13,o53 kr. Gårdens samlede areal 
er 93 tdl. deraf ager 79 , eng 13, have og gårds 
plads"! tdl. 
Agermarken drives i en 8 marks drift med helbrak 
efter grønshavre, hvede, roer, byg, udlægshavre, 
og 2 års græs. Jordens bonitet er væsentlig ler-
muld på lerunderlag. Besætningen består af 2o 
malkekøer foruden 2o s^^^ ungkvæg og kalve, 2 ty 
re, 6 heste samt 4 plage og føl. Sidste år solg 
tes ca 5o. fedesvin. Kreaturbesætningen der er 
af sortbroget race vedligeholdes hovedsagelig ved 
eget tillæg 
Gården var oprindelig fæste under Katholm. Den 
ældst kendte fæster var Mikkel Pedersen der ifølge 
fæstebrev af 15. februar 185o havde fået fæstet 
overdraget. Efter hans død købte enken 1866 gård 



en til selveje for 8000 Rbd. Hun giftede sig 2. 
gang med Søren Petersen efter hvem svigersønnen 
den nuværende ejer overtog den. 
Gården ligger i den vestre side af Ålsrode by og 
er mod syd omgiven af have og mod øst og vest af 
læplantning. De tilhørende jorder ligger på 2 
steder syd og vest for gården og engen er fralig 
gende ud mod stranden. Hovedbygningen er opført 
1874 i grundmur med paptag. Af avlsbygningerne er 
sidelængerne opførte væsentlig i kampestensmur 
og laden i bindingsværk og alle med stråtag. I 
19o9 opførtes der er staklade bag gården. De fas 
te maskiner drives ved petroleumsmotor, der ind-
stalleredes i 191o. 

Bakkegaard. 



Anm: beskrivelsen er fra " Danske gårde " ved la 
Cour. 
I 1927 skrev J. Jeppesen i en opfølgning af bog-
en. 

BAKKEGÅRD 

Ejer Peter Andersen. Matr. nr. 9 ^ m.fl. Ålsrode 
Ålsø sogn. Købstad Grenå 7% km. Jernbanestation 
Ålsø 3 km. Ejendomsskyld 74ooo kr. Jordværdi 53, 
5oo kr. Hartkorn 6 td. 1 skp. 3 fdk. 1 alb. Sam-
let areal 55 % hektar deraf ager 46^, eng 6 5/8 
mose 1 1/8 , have og gårdplads 3/4 hektar. Andre 
arealer Brandassurance for bygninger 7o,ooo kr 
Lys og kraft fra Gudenåcentralen, postadr. Ålsø 
nr. 8-Ålsrode. 
Ejeren overtog ejendommen i 1895 efter sin svig-
erfader Søren Petersen. Bygningerne er grundmur 
Stuehuset med paptag. Laden med tag af Icopal, 
resten med Trimpel og Stehdag. Gården ligger i 
den vestre side af Ålsrode. 



Billedet fra 1927 viser den nybyggede gård 
efter branden og at Anders Peter Andersen har 
fået en vindmølle til at trække vand af en 
brønd. 



BØRN AF ANDERS PETER ANDERSEN 
OG 

MARIE SOFIE PEDERSEN 



KNUD ANDERSEN 

1896 
Født 13/2 og døbt i Ålsø kirke 6/4 
Faddere: Gårdmand Knud Andersen og hustru af Ålsø 

Gårdmand Anton Peder Pedersen af Ålsrode 

Han emigrerede sammen med sin broder Olaf i 192o 
til Argentina hvor de i fik fælles gård. I 
1927 fik de en dansk husbestyrerinde Thora Andrea 
Hansen. 
1932 rejste Olaf hjem til Danmark og Knud giftede 
sig med Thora Andrea Hansen. Hun døde i 1946 og 
Knud kom hjem til Danm^^ki 1949 med 2 børn 
KnudPeter Herman Andetøen f. 22/6 1933 og Inger 
Sofie Andersen født 16/4 1938 
Knud kom til at bo hos sine forældre i Lundbæk-
gård eller som den efterhånden kom til at hedde 
" Den gamle gård " og her døde han 9/4 1968 



GJERTRUD MARIE ANDERSEN 

1898 
Født 25/8. 
Ved dåben i Ålsø kirke var fadderne: 
Gårdmand Karl Kjeldsen og hustru i Ålsø 

Ungkarl Otto Valdemar Andersen i Ålsø 

1924 
Gift i Ålsø kirke Il/lo med Holger Pedersen - født 
på " Tækkersminde " i Ålsrode 27/11 1896 som søn 
af gårdejer Peder Pedersen og hustru Sofie Peder 
sen. f. Hansen 
De fik gården "Tækkersminde " 
Børn: 
Anna Lise Pedersen f. 3o/7 1925 

1945 
Gift med landmand Ejvind Rasmussen. De fik en 
gård ved Sangstrup 

Bent Pedersen f. 11/12 1926 
1952 
Gift med Gritte Sørensen. 
Han blev bygningsingenør 

1945 
Gjertrud Marie død i Ålsrode 22/7 
Holger døde i Ålsrode 15/11 1982 



SØREN CHRISTIAN OLAF ANDERSEN 

1899 
Født 3/6 og døbt i Ålsø kirke 23/7 
Faddere: Pige Helga Andersen i Ålsø 

Ungkarl Kristian Andersen i Ålsø. 

192o 
Dette år emigrerede han sammen med sin broder 
Knud til Argentina. Var umiddelbart forinden for-
lovet med Gunhild, Augusta Flemmert Rasmussen f. 
25/lo 1899 i Svenbdrg hvor hendes fader var fiske 
handler. Han skufle være borte i 4 år, men vendte 
først hjem i 1932. 
1934 
24/3 gift i Ålsø kirke med sin forlovede, og samme 
år købte de " Solbakken " i Ålsø" som var ejet af 
Karl Kjeldsen - gift med Olafs faster. 
1962 
Dette år sælges gården til fremmede og selv flyt-
ter de til Grenå og her død Olaf 22/3 198o og 
Gunhild 16/1 1993 
Børn: 
Gunhild Birgit Andersen f. 4/12 1938 

1961 
Gift i Ålsø 23/7 med modehandler Peder Morten-
sen. Etablerer forretning i Haderslev. 



OTTO HERBERT ANDERSEN 

Født 16/3 19ol og døbt i Ålsø kirke 27/5 
Faddere: pige Christiane Pedersen af Ålsrode 

Snedkersvend Jens Andersen af Ålsø 

Lærte landbrug og overtog 1931 forpagtningen af 
gården " Højvang " under Århus kommune. Denne for-
pagtning ophørte 1968. Blev boende i Århus og er 
død her april 1986 
Gift 1932 med barneplejerske Meretha Christine 
Nielsen d. 6/2. 
Børn: 
1) Birthe Schandorff Andersen f. 5/6 1932. 

Gift 12/3 1955 med sin fætter Knud Herman Ander 
sen som kom ind ved flyvevåbnet. 

2) Inge Schandorff Andersen f. 12/1 1936 
Gift 29/12 1959 med skoleinspektør i Århus Gun-
nar Mikkelsen 

3) Hanne Schandorff Andersen født 5/1 1939 
Gift 8/2 1958 med chauffør Bent Haumann Jensen 
og bor i Århus. 



SVEND TAGE ANDERSEN. 

Født 4/2 19o3 og døbt 5/4 i Ålsø kirke 
Faddere: Pige Helga Andersen i Ålsø 

Ungkarl Johannes Andersen i Ålsø 

Han blev den nye ejer af gården 



KAREN MARGRETHE ANDERSEN 

19o5 
Født d 3/9 og døbt 29/lo i Ålsø kirke. 
Faddere: Pakmester Høvring og hustru i Grenå 

1929 
Gift i Ålsø kirke 8/6 med sin fætter læge Åge Vest 
er født i Høbjerg lo/Il 1897 
1978 
Død i Randers 18/2 og begravet i Ålsø 
Børn. 
1) Jens Ove Vester født lo/5 193o 
2) Peter Olaf Vester født 9/9 1932. 



INGER ELISABETH ANDERSEN. 

19o7 
Født d. 22/11 og døbt i Ålsø kirke 8/3 19o8 
Faddere: Jens Vester Pedersen og hustru af Høbjerg 
1936 
Gift i Ålsø 17/lo med retouchør Walter Børge Niels 
en f. i København som søn af smed Hans Nielsen og 
hustru Ella Nielsen den 22/12 1911. 
1981 
Walther død i København 29/3. 



SVEND TAGE ANDERSEN. 
EJER 1944 - 1968 



SVEND TAGE ANDERSEN. 

19o3 
Født 4/2 og døbt 5/4 i Ålsø kirke 
Faddere: Pige Helga Andersen i Ålsø 

Ungkarl Johannes Andersen i Ålsø 

1828 

Rejste til Canada og kom hjem igen 1932 og blev 
hjemme på gården. 
Da hnas forældre i 1939 bosatte sig på Lungbæk-
gård blev han bestyrer på gården 
1941 
Gift nov. med Sara Pedersen født 26/4 119o4 i Gud-
bjerg ved Gudme på Fyn som datter af gårdejer Pe-
der Christian Pedersen. 
Børn: 
Ingen Fællesbørn 
1944 
16/2 får han tinglæst skøde på Bakkegård og skal 
foruden købesummen 132,ooo yde sine forældre en 
aftægt i naturalier. 
I dette skøde er det første gang at gården nævnes 
ved navn 
I 1949 ombygges stuehuset og samtidig blev haven 
lagt om. 



Efter Saras død 29/4 1958 gifter Tage sig 2. gang 
7/4 1965 med Ebba Tiedemann Høyer født 11/4 1911 
i Bovbjerg ved Lemvig som datter af fyrmester 
Børn: 
Ingen fællesbøra 

Gården ^^^ges ved skøde af 11/6 1968 til Esben 
Hjerrild og familien flytter til Grenå og her dør 
Tage d. 14/5 1984 



ESBEN HJERRILD 
EJER 

1968 - 1986 



ESBEB HJERRILD 

Født lo/5 193o 
Han fik gården ved skøde af 11/6 1968 og ejede 
den til 1986. 
Flyttede til Høbjerg og død her 21/8 1987. 



POUL BØNLØKKE ADAMSEN 
EJER 1986 -



POUL BØNLØKKE ADAMSEN 

Født i Ålsrode som søn af gårdejer på " Marieløk' 
ke Erik Bønløkke Adamsen 


