
JENS JOENSEN 

1688 

I Katholms jordebog er Jens Joensen fæster på 
gården dette år. 



RASMUS BAST 
CA. 171o - 1739 



RASMUS BAST. 

Født 

Gift med Bodil Rasmusdatter før kirkebogen starter 
i 17o8. 

1743 

Dom: Virid: den 11. april jordet Rasmus Bast i Åls 
rode gi, 80 år. 



BODIL RASMUSDATTER. 

Født 

Gift med gårdfæster Rasmus Bast i Ålsrode før kir-
kebogen starter i 17o8 

1742 

Dom: 13. post trinitatis den 19. august jordet Bo-
dil Bastis af Ålsrode - gi. 75 år. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER RASMUS BAST 
OG 

BODIL RASMUSDATTER. 



SØREN RASMUSSEN RAST. 

Født i Ålsrode før kirkebogen starter i 17o8. Han 
blev den nye fæster på gården.^ 



KIRSTEN RASMUSDÅTTER. 

17o9 ; ' 
Festo Ascension: den 9. maj døbt Rasmus Bastes' 
pigebarn af Ålsrode med nafn. 

KIRSTEN 
som degnens kone bar. 
Faddere: Jens Bast, Poul Iversen/ Niels Skræder 

Hans Molbo og Ras. Hyrdes datter af Ålsø 
item: 
Peder Lund og Peder Juuls koner samt 
Karen Pedersdatter. 



BODIL RASMUSDATTER. 

1712 
Dom: X. post trinitatis den 31. juli døbt i Ålsø 
kirke Rasmus Bastes pigebarn af Ålsrode med nafn 

BODIL 
Laust kone af Homå bar barnet 
Faddere: Jens Bast, Anders Nielsen og 

Jens Christensen 
item: 
Niels Skræders kone og 
Anne Jacobsdatter af Ålsrode. 



UDØBT BARN 

1714 
da 

Dom: 2 advent den 9. december introduceret Ras 
mus Bastes kone af Ålsø. 
( Præstan må have skrevet forkert ) 



DØDFØDT ;BARN. 

1716 
Festo Epiphania den 6. januar nedst Rasmus Bastes 
dødfødte barn. 



DØDFØDT BARN. 

1717 
Dom: 1 Quadrogenes den 14. februar jordet Rasmus 
Bastes dødfødte barn af Ålsrode. 

1717 
Dom: 1. post Pasc. den 4. april intr. Rasmus Bas-
tes kone af Ålsrode. 



SØREN BAST 

FÆSTER 1739 - 1761 



SØREN BAST 
HEDDER SØREN RASMUSSEN BAST 

Født i Ålsrode som søn af Gårdfæster Rasmus Bast. 
og hustru Bodil Rasmusdatter før kirkebogen start-
er i 17o8. 

1731 
Dom: Esto Mihi den 4. februar trolovet Søren Ras-
mussen Bast og Anne Sofie Rasmusdatter i Ålsrode 

1731 
Feri 
og Anne Sofie Rasmusdatter. 

da Feria 2 Pent den 14. maj copuleret Søren Bast 

Søren Bast er død i det tidsrum 
hvor kirkebogen mangler 1759/63. I Katholms jorde 
bog findes en ny fæster i 1761 som hedder Morten 
Hansen og er hans svigersøn.Selv har han fået 
gården i fæste efter sin fader. 



ANNE SOFIE RASMUSDATTER. 

Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Rasmus 
Molbo 
17o9 

tie 
Dom: 3 advent den 15. december døbt Rasmus 
Molboes barn af Ålsrode med navn 

ANNE SOFIE 
som degnens kone bar 
Faddere: Søren Nielsen - laquaj -

Mathias Person og Poul Smed af Albøge 
Rasmus Bloches kone og hendes pige af 
Ålsrode. 

1731 
Den 14. maj copuleret Søren Bast og Anna Sofie 
Rasmusdatter af Ålsrode 

1757 
Dom Lætære den 2. marts jordet Søren Bastes kone 
af Ålsrode - gi. 49 år -



BØRN AF GÅRDFÆSTER SØREN BAST 
OG 

ANNE SOFIE RASMUSDATTER 



BOEL SØRENSDATTER. 

1732 
^ da den 14. april døbt Søren Bastes barn feria x 

af Ålsrode med navn 
ANNE 

som Else Marie Nielsdatter af Høbjerg bar 
Faddere: Rasmus Bast, Hans Rasmussen te præstens 

Jens Væver, Chresten Fogetmand af Homå 
Bodil Rasmusdatter og 
Else Nielsdatter af Ålsrode. 



BOEL SØRENSDATTER. 

1736 
Festo Joh. Bapt den 24. juni jordet Søren Bastes 
barn af Ålsrode navnlig 

BOEL 
14 dage gammel - Hun er'hjemmedøbt, men ikke frem 
stillet i kirken. ' ^ - ' 

1736 ^ 
Den 18. juli Publice absolveret Søren Bastes kone 
af Ålsrode, fordi hun i søvne uvidende havde om-
kommet sit barn 



SØREN^SØRENSEN BAST 

1737 
Feria 3. pent den 11. juni.døbt Søren Bas^^s barn 
af Ålsrode navnet 

SØREN 
båren af Ras. Molbpes kone ibid 
Faddere: Lars Andersen, Niels Hjulmand 

Hans Slptt, Chresten Bloch 
Boel Rasmusdatter 



RASMUS SØRENSEN BAST 

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

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

Chresten Bloch og Jens Christensen 
Hans Rasmussens kone 
Bodil Bastes og 
Ellen Nielsdatter af Ålsrode 

1765 
Den 1. juli trolovet Rasmus Bast og Mette Rasmus 
datter 
1765 
Den 26. okt. cop. Rasmus Bast og Mette Rasmusdat 
ter. 

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

Mette Rasmusdatter blev gift med Peder Jensen 
Skriver - gårdfæster. 



MÅREN SØRENSDÅTTER 

1734 
Dom: 17. trinitatis den 17. oktober døbt i Ålsø 
kirke Søren Rasmussen Bastes barn af Ålsrode 
med navn 

MAREN 
som Rasmus Molboes kone sammesteds bar. 
Faddere: Chresten Molbo, Jens Væver, 

Rasmus Bast, Hans Rasmussans kone 
Bodil Bastes og Niels Skræders datter 

1751 
Den 23. oktober jordet Søren Bastes barn af Åls-
rode navnet MAREN 



KIRSTEN SØRENSDATTER 

1739 
Dom: Lætære den 8. marts døbt Søren Bastes barn 
af Ålsrode navnet 

KIRSTEN 
båren af Rasmus Molboes kone 
Faddere: Niels Hjulmand, Søren Murmand 

Chresten Slot, Chresten Molboes kone 
Lars Andersens kone ved Katholm 

1757 
Den 4. juni trolovet Morten Hansen og Kirsten Sø-
rensen af Ålsrode. 

1757 
Den 15. oktober cop.Morten HaNSEN OG Kirsten Sø-
rensdatter af Ålsrode 

Kirsten blev kone på sin fødegård - se videre 



PEDER SØRENSEN BAST 

1741 
Festo Purin den 2. februar døbt Søren Bastes barn 
ved navn 

PEDER 
båren af Peder Smeds kone i Høbjerg. 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Niels Hjulmand, Hans Rasmussen 
Peder Smed, Niels Mikkelsen 
Søren Nielsen 
Sofie Rasmusdatter ^̂  ?? 
Eli Nielsdatter 

1741 
Den 26. dec. jordet Søren Bastes barn af Ålsrode. 



BOEL SØRENSDATTER. 

1743 
Dom: 15. p. tri. den 22. sep. døbt Søren Bastes 
barn af Ålsrode navnet 

BOEL 
båren af Hans Rasmussens kone ibid. 
Fadderne: ( sammen med en anden dåb ) 

Jens Ladekarl, Peder Andersen 
Peder Sørensen 
Sofie Rasmusdatter. 

1743 
Den 13. juli jordet Søren Bastes datter BOEL af 
Ålsrode. 



.SOFIE SØRENSDÅTTER. 

1745 
Dom: 5. post trinitatis den 18. juli døbt Sørén 
Bastes barn af Ålsrode navnet 

SOFIE 
båren af hans kones søster Kirsten 
Faddere: Niels AndeT^en, Christen Molbo 

Mette Jensdatter 
Maren nielsdatter 

1771 
Den 11. jan. cop. enkemanden Mikkel Sørensen og 
Sofie Sørensdatter af Ålsrode. 

Mikkel Sørensen var fæster af Matr. nr. 4 i jorde 
bogen - se der. 



MORTEN HANSEN 
FÆSTER 1761 - 68 



MORTEN HANSEN 

Født 

1757 
Den 4. juni trolovet Morten Hansen og Kirsten Sø-
rensdatter af Ålsrode. 

1757 
Den 15. oktober cop. Morten Hansen og Kirsten Sø-
rensdatter af Ålsrode. 

1783 
Festo Novi Anni den 1. januar kast jord på Morten 
Hansen, som døde i Ålsrode - 63 år gi. 



KIRSTEN SØRENSDATTER 

1739 
Dom: Lætære den 8. marts døbt Søren Bastis barn af 
Ålsrode navnet 

KIRSTEN 
båren af Rasmus Molboes kone 
Faddere: Niels Hjulmand, Søren Murmand, Chresten 

Slot, Chresten Molboes kone og 
Lars Andersens kone ved Katholm 

1757 
Den 4. juni trolovet Morten Hansen og Kirsten Sø-
rensen af Ålsrode 
1737 
Den 15. oktober cop. Morten Hansen og Kirsten Sørens 
datter af Ålsrode 
1784 
Fredagen den 19. marts i Ålsrode trolovet ungkarl 
Jacob Nielsen Lund fra Katholm og afgangne Morten 
Hansens enke Kirsten Sørensdatter af Ålsrode. 
Forlovere: Jens Martinussen af Høbjerg 

Peder Lund af Ålsrode 

1784 
Fredagen den 21. maj i Ålsø kirke copuleret ungkarl 
Jacob Nielsen Lund - vægter på Katholm - og afgang 



ne Morten Hansens enke Kirsten Sørensdatter af Åls 
rode. 

18o4 
Tredie Søndag efter Påske den 22. april kastet jord 
på Jacob Lunds hustru Kirsten Sørensdatter af Åls-
rode - død den 18. april - 65 år gi. 



BØRN AF MORTEN HANSEN OG HUSTRU 
KIRSTEN SØRENSDATTER 



ANNE SOFIE MORTENSDATTER. 

Født 1762 i Ålsrode som datter af gårdfæster Mor-
ten Hansen og hustru Kirsten Sørensdatter 
( Dåben kan ikke findes da kirkebogen mangler ) 

1778 
Dom: Quasimodo gen. den 26. april confirmeret i 
Hoed Kirke Anne Sofie Mortensdatter - Morten Hans 
ens datter af Glatved - født i Ålsrode - 16 år. 

I 1784 er hun stuepige på 
Katholm og forlovet med skriverkarlen Jens Christ 
ensen Slot søn af Christen Slot og hustru Mette 
Laursdatter på Matr. nr. 3 i jordebogen i Ålsrode 
Han døde i 1784 af Sprinkler og blev begravet den 
3. april. I skiftet hedder det fra broderen Søren 
der befinder sig i København i et brev til skifte 
retten: 
Hvad stuepigen Sofie angår, da er jeg aldeles u-
vidende om den forlovelse eller anden omgang der 
kan have været mellem hende og min sal. broder og 
kan heller ikke tro, at hun kan tilkomme noget ef-
ter ham med mindre han før sin dødelige afgang på 
lovlig måde har testamenteret hende noget. 
Derimod er jeg meget gerne enig i at hun efter bil 
lighed nyder betaling for hvad hun har asissteret 
med til hans forsorg, det være sig uden eller som 
ansat formedels og i fald hun udenfor hans tider 



havde pligter enten har våget hos ham eller på 
anden måde været ham tilfreds i hans sygdoms tid, 
at hun da derfor ligeledes tillægges en efter om-
stændighederne passende billig godtgørelse. 

eg da boet delea hedder det: 

4) Hvad stuepigen Sofie Mortensdatter angår, da 
er såvel hun som arvingerne blevet enige om 
at hun for sin omgang og bekendtskab, som har 
været mellem den afdøde og hende bliver af-
lagt med en gave af 4 Rdl. 



HANS MORTENSEN 

Født 1763 i Ålsrode 

1779 
Dom: quasimodo gen. den 11 april confirmeret i Ål 
sø kirke Hans Mortensen - Morten Hansens søn af 
Glatved. Født i Ålsrode - 16 år gi. 

1779 
Dom: 11 ^^ a trinitatis den 13. august kast jord 
på Morten Hansens søn HANS, som tiente degnen her 
i byen. Døde meget pludselig den 11. august efter 
at være kommen af marken - 16 år gi. 



ANNE-MORTENSDATTER. 

1765 
2. søndag efter påske den 21. april døbt Morten 
Hansens barn af Ålsrode navnlig 

ANNE' 

båren af Niels Vævers kone ibid 
Faddere: Niels Ransen/ Jens Terkildse^ 

Niels Rasmussen 
Karen Christensdatter og 
Sofie Sørensdatter 

1782" ' 
Dom: Quasimodo gen. 1. april confirm^rét i Hbed 
kirke Anna Mortensdatter - morten Hansens datter 
i Øster Ballefødt i Ålsrode - 17 år gi. 



SØREN MORTENSEN. 

1768 
Dom: 25. post trinitatis den 2o. november døbt 
Morten Hansens barn navnlig 

SØREN 
båren af Sofie Sørensdatter 
Faddere: Niels Han.&en, Søren Smed 

Jens Muurmand og 
Anne Ander^da^ter,^ , 

1768 
Dom: 1. advent den 27. november jordet Morten 
Hansens mindste barn navnlig SØREN af Ålsrode. 

1769 
Dom: 1 post Epiph den 8. januar introduceret Mor-
ten Hansens kone 



Morten fik sin svigerfaders gård i Ålsrode i fæste 
Der er ingen fæstebrev på gården i Katholms fæste-
protokol. Han beholder fæstet til ca 1768/69 og 
flytter så til Glatved og i 1782 bor han i Øster 
Balle. Familien må være flyttet til Ålsrode for her 
dør han i 1783. 



KIRSTEN SØRENSDATTERS 2. MAND 
JACOB NIELSEN LUND 



JACOB NIELSEN LUND. 

Født i Ålsrode som søn af gårdfæster Niels Lund 
og hustru Lisbeth Jacobsdatter 

1738 
Dom: 8 post trinitatis den 27. juli døbt i Ålsø 
kirke Niels Lunds barn af Ålsrode nafn 

JACOB 
båren af Niels Hjulmands kone 
Faddere: Chresten Cloch, Chresten Slot 

Peder Iversen, Ingvor Jensens kone 
og Boel Hansdatter 

1784 
Fredagen den 19. marts i Ålsrode trolovet ungkarl 
Jacob Nielsen Lund fra Katholm og afgangne Morten 
Hansens anke Kirsten Sørensdatter af Ålsrode 

Forlovere: Jens Martinussen af Høbjerg 
Peder Lund af Ålsrode. 

1784 
Fredagen den 21. maj i Ålsø kirke copuleret ung-
karl Jacob Nielsen Lund - vægter på Katholm og af 
gangne Morten Hansens enke Kirsten Sørensdatter 
af Ålsrode. 



Gift 2. gang: med Maren Eriksdatter 

18o9 
Den 22. maj eller 2. pindsedag kastet jord på 
husmand afgangne Jacob Nielsen Lund af Ålsrode, 
som døde den 15. maj henved 7t år gi. 



Folketælling i Ålsrode 
1787 

26. familie. 
Kirsten Sørensdatter madmoder 49 år gift 2. 

gang husbeboer 
Niels Jensen plejebarn aulet uden ægteskab 8 år 

Folketælling i Ålsrode 
18ol 

25. familie 

Jacob Nielsen Lund mand 62 år gift 1. gang -
husmand med jord 

Kirsten Sørensdatter hans kone 63 år gift 2. 
gang 

Kirsten Kjeldsdatter konens datterdatter 2 år 
ugift 



SKIFTE EFTER JACOB NIELSEN LUND 

År l8o9 den 26. maj mødte i stervbostedet efter 
afdøde Jacob Nielsen Lund - fæstehusmand i Ålsrode 
skifteforvalteren fra Katholm gods proprietær J, 
Jørgensen ved fuldmægtig Anders Johnsen Stohr for 
at foretage og holde skifte og deling imellem den 
afdødes efterladte enke Maren Eriksdatter med lav 
værge Hans Nielsen Smed og de i ægteskab avlede 
børn som var 

a) 1 datter Anne Kirstine år 
b) 1 do Lisbeth 7 uger 

som formynder mødte Hans Slot da deres rette fød-
te værge Peder Nielsen Lund var sengeliggende. 



KAREN SØRENSDATTER 

1747 
Dom: 12. post trinitatis den 1. oktober døbt Sø-
ren Bastes barn af Ålsrode navnet 

KAREN 
båren af Sofie Rasmusdatter 
Faddere: Chresten Molbo, Jacob Kusk i Fugels 

Anders Sørensen, Søren Pedersen 



PEDER JOENSEN 
FÆSTER 1768 - 74 



PEDER JOENSEN 

Født 

1768 
Den 27. september trolovet Peder Jensen og Anna 
Clausdatter 

1768 
Den 4. november cop. Peder Jensen og Anna Claus-
datter. 

1774 
11 september begravet Peder Joensen - gårdmand i 
Ålsrode i Ålsø kirkegård - 34 år gi. 



ANNA CLAUSDATTER. 

Født i Høbjerg som datter af gårdfæster Claus 
Nielsen og hustru Bodil Rasmusdatter. 

1748 
Dom: 8 p. tri. den 4. august døbt Claus Nielsens 
barn af Høbjerg og navnet 

ANNA 
båren af Peder Andersens kone ibid 
Faddere: Chresten Bloch, Søren Murmand 

Chresten Molbo 
Hans Jørgensens kone 

1768 
Den 27. sept. trolovet Peder Jensen og Anna Claus 
datter 

1768 
Den 4. november cop. Peder Jensen og Anna Claus-
datter. 

1774 
Fredagen den 27. oktober blev den unge Niels Sø-
rensen og Peder Joensens enke Anna Clausdatter 
trogivne. 

1775 
Copuleret i Ålsø kirke torsdagen den 26. januar 



18o7 
12. søndag efter trinitatis den 16. august blev 
gårdmand Niels Sørensens hustru Anna Clausdatter 
begraven. Hun døde den 9. august - 59 år gi. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER PEDER JOENSEN 
OG 

ANNA CLAUSDATTER. 



ELSE MARIE PEDERSDATTER 

1771 
Dom: 18 post trinitatis den 29. september døbt i 
Ålsø kirke Peder Jensens barn af Ålsrode navnet 

ELSE MARIE 
båren af Anders Hansens kone i Ålsrode 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Rasmus Clausen, Hans Nielsen 
Jens Tækker, Rasmus Sørensen 
Jens Rasmussen 
Mette Marie Sørensdattér 
Anne Marié Christensdatter 
Karen Nielsdatter og 
Maren Pedersdatter 

1779 
Dom: 24. post trinitatis den 14. november lagt 
jord på Niels Sørensens steddatter ELSE MARIE 
- 7 år. 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
PEDER JOENSEN ^ 



SKIFTEFORRETNING 
EFTER AFGANGNE GÅRDMAND PEDER JOENSEN 

I ÅLSRODE 

Anno 1774 den 7. oktober som var 3o. dagen efter 
at gårdmand Peder Joensen i Ålsrode ved døden 
var afgået indfandt sig udi stervboet på sit høje 
herskab hans exellence hr. geheimeråd og stifts 
befalingsmand de. Rosenørns vegne fuldmægtigen 
Broberg fra Katholm for at registrere og lade 
vurdere den afdødes effekter og efterladte bo til 
et videre påfølgende skifte og delen at forrette 
mellem enken Anna Clausdatter og hendes med den 
afdøde udi ægteskab avlede børn, som ej endnu vid 
des hvormange er siden enken befinder sig høj-
frugtsommelig. Nærværende var enken med laugværge 
Rasmus Clausen af Høbjerg og på de umyndiges veg 
ne bedstefaderen Claus Nielsen i Høbjerg for i 

de 
overværelse af 2 vidner og vurderingsmænd nem 
lig Michel Sørensen af Ålsrode og Søren Smed af 
Hoed blev forrettet og foretaget følgende: 

I den første stue 

1 fyrbord på krydsfod o 2 o 
2 bænkefiele o 1 o 
1 hængeskab med lås og nøgle 1 o o 

Derudi 

1 træ flødebøtte o o 6 



2 stentallerkener 0 0 lo 

1 fyrsengested med egestolper og 2 

tavlede omhæng 2 2 o 

1 rød kiste med lås og nøgle 1 0 0 

1 ditto egekiste 1 0 0 

Derudi 

den sal . mands gangklæder 

1 blå vadmels kjortel 1 2 0 

1 skindvest 1 0 0 

1 blå vadmels ditto 0 3 0 

1 strikket nattrøje 0 2 0 

1 hvid vadmels vest 0 2 0 

1 rød bolsters do 0 3 8 

1 par skindbukser 0 2 0 

1 blå carchettes 0 2 0 

1 hat 0 1 8 

1 narhue 0 1 0 

2 par strømper 0 1 0 

6 skjorter 1 3 0 

4 halsklæder 0 1 0 

1 par støvler 0 4 0 

1 par sko med spænder 0 1 4 

1 egekiste med lås og nøgle og derudi 

konens klæder 

1 gi . fyrbord 0 0 4 

lo lerkar 0 1 4 

6 tæ 



6 træ tallerkener o 0 4 

6 hylder 0 0 lo 
1 fyrsengested med égestolper Bamt 4 

stk. omhæng 1 4 0 

Derudi 
1 olmerdugs blå og rødstribet overdyne 0 4 0 

1 bolster underdyne 1 2 0 

1 hvid ditto gammel o 3 0 

2 gi. hovedpuder 0 1 2 

1 par lagner 0 2 8 

1 do hørlærreds 0 2 0 

1 trævægt 0 0 8 

1 manglefiel med stok 0 0 4 

1 ildklemme 0 0 8 

1 pande 0 1 0 

1 brøggerset 
1 kobberkedel i grue 3 2 0 

3 mindre kar 1 2 0 

2 ballier o 2 0 

3 sold 0 5 0 

1 løb 0 1 o 
1 kværn 0 0 6 

1 kværn med behør 0 3 0 

2 standtønder 0 0 4 

1 bagetrug 0 0 12 

6 sier 3 0 o 
1 gi. stige 0 0 2 

1 vaskebrædt 0 0 2 



1 mæssingkedel 0 3 0 

1 jerngryde 0 4 0 

1 sædeløb o 0 2 

1 g i . hak 0 0 2 

1 hakkelseskiste med kniv 0 2 0 

1 lyngjern 0 1 o 

6 kar 2 3 o 

1 herberget 

2 dyner og 2 puder 1 0 0 

1 par lagner 0 2 o 

1 huggehuset 

2 økser 0 3 0 

1 båndkniv 0 1 0 

2 huggejern 0 1 0 

2 bor og 1 bor 0 1 o 

1 naver o 0 8 

% skovsav 0 1 0 

1 gravespade o 0 8 

4 tørvespader 0 2 0 

2 hjulbører 0 1 8 

1 tællestol 0 o 4 

3 forker 0 1 2 

1 slibesten 0 o 12 

3 vogne med behør 12 0 0 

2 plove med behør 1 2 o 

3 harver 0 2 4 

1 slæde 0 1 0 



Bæster 

1 hvid hest 14 år 2 2 o 

1 brun hest lo år 4 4 0 

1 sort hoppe 6 år 6 4 0 

1 ditto 4 år 2 2 o 

1 brun hingst 4 4 o 

1 brun følplag 3 0 0 

1 føl 

Fæmon 

1 2 o 

1 sorthjelmet ko 9 år 4 4 0 

1 sort ditto 7 år 4 5 0 

1 sort ditto 8 år 5 2 0 

2 sorte studkalve 3 0 0 

1 spædkalv 

Får 

4 0 0 

8 får 5 2 o 

3 lam o 4 8 

1 vædder 0 4 0 

1 ung ditto 

Svin 

0 1 0 

3 g i . 3 0 0 

3 grise 

Gæs 

0 3 0 

8 stk 

Høns 

1 0 0 

8 stk. 0 2 0 



Da ej mere var at angive dette stervbo tilhør-; 
ende undtagen kornet i laden, som ej kan ind-
bringe mere end hvad som behøves til føde og 
gårdens drift i den tilstundende vinter og for-
år så forbigåes samme og siden enken er høj-
frugtsommelig bliver dette skifte opsat til 
enkens barsel er forbi og bliver hun tillige-
med lavværgen og formynderens tilsyn ansvar-
lig for det registrerede og vurderede og det 
passerede med hænders underskrift bekræftes. 

Datum ut supra. 

Broberg 
Enken: Ane Clausdatter 
Som lavværge: 

Rasmus Clausen 
Som formynder: 

Claus Nielsen 
Som vidner og vurderingsmænd: 

Michel Sørensen 
Søren Smed. 



Anna Clausdatter føder og 
hendes barn bliver.døbt i Ålsø kirke: 

1774. 
Dom: 1 advent den 27. november blev salig Peder 
Jensens kone Anna Clausdattér af Ålsrode deres 
pigebarn døbt i Ålsø kirke og kaldet: 

PERNILLE 
Fadderél Rasmus Jørgensens kone af Øster Balle. 

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

1798 
Grenå kirkebog: 
Den 2. maj blev enkemanden Anders Jensen 
Bend - gårdmand i Ålsrode og pigen Per-
nille Pedersdatter af Grenå trolovede. 
1798. 
Ålsø kirke: 
Viet 7. juli. 



Man kan nu gå videre med skiftet efter Peder 
Jensen: 

SKIFTE 

Anno 1775 den 2. januar indfandt atter i sterv-
boet efter afgangne Peder Johnsen i Ålsrode, som 
skifteholder fuldmægtigen Broberg fra Katholm 
for at bringe dette skifte til endelig slutning 
og afhandling mellem enken Anna Clausdatter og 
hendes med den afdøde udi ægteskab avlede børn 
nemlig: 

1 datter Else Marie Pedersdatter 3 år 
1 datter født siden sidste samling 

Pernille Pedersdatter - 7 uger gi. 
Nærværende var enken med lavværge Niels Sørensen 
og på børnenes vegne deres oldefader Claus Niels-

de 
en af Høbjerg hvorda i overværelse af 2 vids 
ner navnlig Michel Sørensen og Anders Bend beg-
ge af Ålsrode og blev forrettet følgende: 
1) Blev alle tilstedeværende af skifteretten 

tilspurgt om stervboet var mere ejende end 
hvad allerede er anført - være sig enten re-
de penge, tilstået gæld eller andet sådant a 
af hvad navn nævnes kan, hvortil da samtlige 
svarede " NEJ " 

Hvorpå stervboets udgift og besværing blev an-
ført således: 
2) Fordrer skifteholderen på sit høje herskabs 

vegne: 



a) Restance for kgl. eontributatio-
ner til dato 16 o o 

b) til gårdens besætning: 8 bæster 
a" lo rdl. 80 
1 vogn med behør lo 
1 plov med behør 2 
2 harver 1 

c) Til gårdens brøstfæld udfordres 2 
2) Angav enken at være skyldig: 

a) Til Hans Broge i Grenå ^ 4 
b) Til Rasmus Jørgensen i Øster 

Balle 2 
c) Til Rasmus Friis i Hoed 2 
d) Til Niels Sørensen 2 

3) Fordrede enken hendes begravelses-
omkostnings lige med hendes salig 
mands, som havde kostet 2 2 

4) Blev skiftets bekostning anført så-
ledes: 
1 ark stemplet papir til skifte-
brevet a^ 3 mrk. er o 3 
Skriver salarium 1 3 
Vurderingsmændene 1 3 8 

Summa Udgift __129___3___8 

Hvoraf sees at ej noget bliver at arve for de 
umyndige børn, som i nogen måde i sin tid kan 
være dem til nogen hjælp eller nytte, men da 



men da enken med lavværge og børnens formynder 
alle forsikrede at anvende al flid for at give 
de umyndige børn en kristelig og skikkelig op-
dragelse til ære og lære, såvel som og at være 
høje herskabet ansvarlig for den herpå sterv-
boet hvilende udgift blev dette skifte sluttet 
og tilendebragt, hvilket med hverandres under-
skrift bekræftes. 

Datum ut supra. 
S. Broberg 

Ane Clausen 
Som lavværge: 

Niels Sørensen 
Som formynder for de umyndige børn: 

Claus Nielsen 
Vidner og vurderingsmænd: 

Michel Sørensen 

Anders Bend. 



Samme dag som Anna Clausdatters 
barn Pernille bliver døbt i Ålsø kirke bliver 
hun selv og den unge Niels Sørensen trogivne som 
præsten skriver: 

1774. 
Fredagen den 27. oktober blev den unge Niels Sø-
rensen og Peder Joensens enke Anna Clausdatter 
trogivne. 

Det er således heller ikke un-
derligt at det er Niels Sørensen, der er hendes 
værge da det endelige skifte finder sted 3. jan 
1775 . 

1775 . 
Cop. i Ålsø kirke torsdagen den 26. januar Niels 
Sørensen og Anna Clausdatter. 



NIELS SØRENSEN. 



NIELS SØRENSEN. 
Født i Ålsrode 1748 som søn af gårdfæster Søren 
Jensen og ,hu&tru Birgitte Nielsdatter. 

1748 
Festo Purif Marie ( Kyndelmisse den 2. febr. ) 
døbt Søren Jensens barn i Ålsrode 

NIELS 
båren af Maren Nielsdatter ibid. 
Faddere: Peder Eriksen i Weilby 

Ras. Moensen, Niels Jacobsen, Christen 
Slottes kone og Peder Poulsens kone. 

1775 . 
Cop. i Ålsø kirke med enkekonen Anna Clausdatter 

1807. 

Den 25. september bleve til ægteskab indskrevne 
enkemanden Niels Sørensen - gårdmand L Ålsrode 
og afgangne Peder Mogensens enke Inger Anders-
datter ibid. : 
1807 

Den 28. november blev i Ålsø kirke ægteviede en-
kemanden 'Niels Sørensen - gårdmand i Ålsrode og 
afgangne 'Peder Mogensens enke Inger Andersdatter 
samme sted. 

1826 

Død i Ålsrode lo. januar. 



Børn: 
1776. 
Dom: 15 p. trinitatis den 15. september blev 
Niels Sørensens hjemmedøbte søn 

SØREN 
fremstillet til sin dåbs bekræftelse i Ålsø kir-
ke og båret af Anders Jacobsens hustru i Høbjerg 
Faddere: Anders Bend, Niels Konge og Chresten 

Slot af Ålsrode 
Kirsten Hansdatter ogrElse Clausdatter 
begge fra Katholm. 

1779. 
Dom: 15. p. trinitatis den 12 september i Ålsø 
kirke døbt gårdmand Niels Sørensens datter 

BIRTHE 
båren af pigen Else Clausdatter fra Katholm. 
Faddere: Rasmus Pedersen - skoléholder i Ålsro-

de^ 
Niels Konge, Jacob Poulsen og Mads 
Christensen ibid. 

1782 
Dom: 7 p. trinitatis den 14. juli i Ålsø kirke 
blev gårdmand Niels Sørens&ns søM af Ålsrode ' 
navnet 

PEDER 
båren af pigen Inger Sørensdatter i Ålsrode. 
Faddere: Rasmus Clausen i Høbjerg 



Anders Bend, Jacob Poulsen, Jens Søren-
sen af Ålsrode. 
Karen Clausdatter fra Katholm. 

63 

Dom: Esto mihi den 6. febr. døbt i Ålsø kirke 
gårdmand Niels Sørensens datter kaldet 

INGER 

båren af mejersken Mette Nielsdatter fra Katholm 
Faddere: Mads Ladefoged ibid 

Peder Møller og Peder Præst af Høbjerg 

Birthe'Olésdåttér af Ålsrode^ 

Folketælling i Ålsrode 

1787. 
Niels Sørensen husbonde 4o år gift 1. gang 

bonde og gårdbeboer. 
Anna Clausdatter madmoder 36 år gift 2. gang 
Pernille Pedersdatter hendes datter af 1. ægte-

skab. 
Søren Nielsen lo år 
Birthe Nielsdatter 7 år børn af sidste ægte-
Peder Nielsen 5 år skab 
Inger Nielsdatter 3 år 
Søren Nielsen 26 år ugift tjenestekarl. 



1788. 
Dom: Missericordia 2. søndag efter påske den 27. 
april i Ålsø kirke døbt gårdmand Niels Sørensen 
og hustru Anna Clausdatter^af Ålsrode deres 
pigebarn nomini: 

EDEL 
båren af pigen Marie Jensdatter Smeds ibid 
Faddere: Peder Andersen af Høbjerg 

Niels Christensen, Jens Frandsen og 
Hans Slot af Ålsrode. 

Folketælling i Ålsrode 

18ol 
Niels Sørensen husbonde 54 år gift 1. gang 

bonde og gårdbeboer. 
Anna Clausdatter hans kone 51 år gift 2. gang 
Søren Nielsen 24 år ugift deres børn 
Peder Nielsen 15 
Inger Nielsdatter 14 
Edel Nielsdatter 13 
Anna Rasmusdatter 18 år ugift tjenestepige 
Dorthe Christensdatter 4 år 
Christen Christensen 2 år plejebørn. 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM ' ' 
FÆSTÉGODS I ÆLSRODE 18od '^ ̂  

N0LI3.' ^ ' ' '' ^ ' ' ^ 
Gårdfæster Niels Sørensen. 

a) Et hus sønder i gården - vender i øster og ves: 
vester , 
11 fag - 33 alen langt - alen.dyb.og 3 1/4 
alen stolper 
bygget af ege under og fyr overtømmer med 
stråtag og klinede vægge. 
Indrettet til stue - værelser - køkken og bryg 
gers og med loft over 5 fag og med 2 skorste-
ne 
En jernkakkelpvn og en kobberkedel i grue er 
udenfor taxationen. . 

Disse 11 fag blev taxeret a^ faget 
for 22 Rdl. og udføres med 24o Rdl 

b) Et hus norden i gården - vender i øster og 

vester. 

lo fag - 24 % alen langt 9 9 3/4 alen dybt 
3 1/4 alen stolper 
Byget af samme materialer som stuehuset. 
Indrettet til lo og lade 
Taxeres a" faget for 16 Rdl og ud-
føres med I 6 0 Rdl 

c) Et hus østen i gården - vender sønder og 
nord. 



lo fag - 23 alen langt - 6 alen dybt - 3 1/4 
alen stolper og bygget af samme materialer 
som de 2 forrige længer. 
Indrettet til tørvehus - kohus ^ og en ind-

kørselsport 

Taxeres a" faget for 14 Rdl og ud-
føres med 14o. Rdl 

d) Et hus i gårdens vestre side -
vender i sønder og nord. 
12 fag - 33 % alen langt - 8 alen dybt- 3 1/4 
alen stolper. 
Bygget af samme materialer som de forrige 
længer 
Indrettet til hestestald - fårehus - lo og 
lade 
Taxeres a^ faget for 14 Rdl og ud-
føres med 17o Rdl. 

e) 2 fag ibygget ladehusets vestre ende -
vender i øster og vester. 
6 1/4 alen langt 8 alen dybt og 3 1/4 alen 
stolper 
Bygget af de samme materialer som de forrige 
længer og indrettet til stald. 
Taxeres a" faget for 15 Rdl. og ud-
føres med 3o Rdl 



Anna Clausda^ter døde i Ålsrode 9.august 18o7 
og blev begravet i Ålsø den 16. august. 

SKIFTE EFTER ANNA CLAUSDATTER 
I ÅLSRODE' 

År 18o7 den lo: aUg^st mødte i stervboet efter 
afdøde Anna Clausdatter forhen gift med fæste-
gårdmand Niels Sørensen i Ålsfodé skifteforval-
teren ffa Katholm gods hr. proprietær Jørgensen 
med fuldmægtig Andreas Johnsen Stohr fra Kat-
holm for at foretåge registrering og forseglings 
forretning over den afdødes efterladenskaber 
til videre påfølgende skifte og deling imellem 
enkemanden Niels Sørénsén og den afdødes børn 
som ére i ægteskab med forlængst afdøde Peder 
Jensen 1 datter Pernille - gift med gård&and 
Anders Bend i Ålsrode og de med Niels Sørensen 
avlede børn som ere: ' 

1) En søn - Søréh 3o år 
2) En datter Birthe 28 år 
3) En søn Peder 24 år 
4) En datter Inger 19 år 

- 5) En datter' Ed^l ' 18 år 

Ved forretningen var tilstede enkemanden Niels 
Sørensen og på børnenes vegne deres morbroder 
Rasmus Clausen gårdmand i Høbjerg og testifican-
terne sognefoged Jens Andersen af Fuglslev og 



gårdmand Jens Pedersen af Ålsrode og blev da 
foretaget registrering og forseglingsforret-
ning 

så opregnes de effekter som findes på gården 
og enkemanden blev da pålagt at have opsyn med 
det i dag beskrevne og forretningen blev ud-
sat til 3o. dagen, hvor der foretages en vurde-
ringsforretning. 
Denne vurderingsforretning finder sted den 11. 
september og det viser sig at boets aktiver be-
løber sig til 282_Rdl^_5_M^k_og_13_sk 

Skiftet kan ikke færdiggøres før man har fore-
taget en synsforretning over gården og den blev 
foretaget den 3o. september og derefter kan 
skiftet afsluttes. 

ENDELIG SKIFTE EFTER 
ANNA CLAUSDATTER 

År 18o7 den 8. oktober blev skiftet efter afdø-
de gårdkone Ane Clausdatter i Ålsrode - der var 
gift med anden levende enkemand Niels Sørensen 
atter foretaget på Katholm skriverstue til ende-
lig slutning og deling imellem enkemanden før-
nævnte Niels Sørensen og de ved forseglingsfor-
retningen angivne arvinger af forvalteren fra 
Katholm gods S^ proprietær Jørgensen ved fuld-



mægtig A.J.Stohr. ... 
Ved forretningen var^tilstede enkemanden Niels 
Sørensen og de umyndiges formynder gårdmand Ras-
mus Clausen af Høbjerg samt på sin kones vegne 
gårdmand Anders Bend af Ålsrode samt vitterlig-
hedsvidnerne sognefoged Jens Andersen og gård-
mand Rasmus Krarup begge af Fuglsang i hvis ov-
erværelse blev foretaget som følger: 
1) Blev fremlagt den 3o. september sidst afhold-

te syns- og taxationsforretning over gårdens 
bygningers brøstfæld, hvorefter godsejeren 
tilkommer 14 Rdl. 

2) Blev ligeledes fremlagt regning over udestå 
ende kgl. skatter, hvorefter godsejeren be-
kommer —68_ 5 

Tilsammen 82 5 

hvilken fordring fuldmægtigen A.J.Stohr påstod 
godsejeren S^ hr. proprietær Jørgensen tilkendt 
med fortrinsret og til den ende overleveredes 
protokollen til stedets dommer S ^ birkedommer 
Thorbiørnsen på Pedersborg 
Dommeren som ikke står i tjeneste hos godsejer-
en fremkaldte da enkemanden Niels Sørensen samt 
Rasmus Clausen på de umyndigetbørns vegne og 
Anders Bend på egne og Søren, Niels og Jenses 
vegne og tilspurgte dem om de mod herskabets 
fordring havde noget at erindre, hvortil de sva-



rede " NEJ " 

KJENDELSE 

Thi blev eragtet, at godsejerens fordring stor 
82 - 5 - blev tilkendt fortrinsret fremfor 
andre creditorer i boet - gælden til tjeneste-
folekene undtagen om noget af samme hæftede på 
boet fra 1. halve år. 

- hvorefter protokollen igen blev overleveret 
til skifteforvalteren og denne kendelse af dom-
meren underskrevet; 

Thorbiørnsen 

Derefter modtog Stohr protokollen og betalte 
dommeren for kendelsen 6 sk. og foretog da skif-
tet til endelig slutning, men førend videre blev 
foretaget måtte Stohr forespørge vedkommende om 
de vidste mere end hvad den holdte vurderings-
forretning er beregnet boet til indtægt, hvor-
til de samtlige svarede " NEJ " 
og altså bliver hele boets indtægt 282 5 13 
Derimod fragår boets udgift: 
1) Godsejerens fordring for brøst-

fæld og kgl. skatter 82 5 6% 
2) Besætning og gårdens inventar, 

som forhen ved den holdte vur-
deringsforretning er beregnet 
boet til indtægt og derfor nu 



efter bemeldte: synsforretning kbm-
mer til; udgift ^ed <. 12o 1 o 

3) Herforuden angav enkemanden &t 
være skyldig til købmand Rasmus: ; 
Møller i Grenå . 12 o o 

" gårdmand Anders Jacobsen:af Hø^ 
- bjerg' r . ; y 

hvilken fordring formynderen og 
} den myndige Anders Bend tilstod i 

at være nøjagtige 
40 Tillige angav enkemanden atden af-

dødes begravelse havde kostet lo oo o 
som de tilstedeværende ej heller 
havde noget imod 

5) Ligeledes påstod han selv for sin 
begravelse lignende godtgørelse og 
som blev ham tilstået lo o o 

og da enkemanden og de tilstedeværende ej vid-
ste mere at anføre dette bo til udgift bliver 
hele udgiften den summa 242 o 

Når samme fradrages indtægten som 
er 282 5 13 
bliver stedets beholdne summa 4o 5 

Herfra afgår skiftets bekostning: 
a) Skiftesalarium af boets beholdne 

formue o 1 7 
b) Stemplet papir til skiftebrevet 

med 3 stk. 5 



c) Til revisionskontoret 1/3 % o o 8 
d) Dette skiftes beskrivelse på 

8 ark 4 
e) Vitterlighedsvidner og vurde-

ringsmænd for 3 møder 1 3 
f) Sognefogedens honorar 3 
g) Syns og taxationsmændene 1 4 8 
h) 12% % af skiftets skriversala-

rium __o 2 

lait 
Igen til deling _31 3 8 

Der deles således: 
a) Enkemanden den halve del 15 4 12 
b) Den øvrige halve del deles 

således: 
a) Af den afdødes 1. ægteskab 

1 datter Pernille, der er 
gift med gårdmand Anders 
Bend, som tilkommer 1 5 13% 

b) Af det andet ægteskab: 
1 søn Søren 3o år 3 5 11 
1 søn Peder 24 år 3 5 11 
1 datter Birthe ugift 1 5 13% 
1 datter Inger ugift 1 5 13% 
1 datter Edel ugift 1 5__13^_ 

Der udgør 15 4_ 12 



Disse arvemidler forbandt enkemanden sig til at 
udbetale den tid de myndige det forlangte og de 
umyndiges arvelod bliver indéstående i boet til 
de bliver myndige og til da være under formynd-
erens opsigt og ansvar, ligesom enkemanden lo-
ver at give sine børn en god opdragelse. 
Da ingen have mere ved dette skifte at erindre 
og enkemanden med formynder forbandt sig til at 
holde skifteretten kravs og angerløs med alt 
dette skifte dependerende bliver samme sluttet 
og med hænders underskrift bekræftet. 

Datum ut supra 
A.J.Stohr. 

Niels Sørensen 
m.p.p. 

På børnenes vegne: 
Rasmus Clausen 

m.p.p. 
På min kones og Sørens vegne 

A. Bend 
m.p.p. 

Til vitterlighed: 
Jens Andersen 

Rasmus Krarup. 



18o7. 
Den 25. september bleve til ægteskab indskrev-
ne enkemanden Niels Sørensen - gårdmand i Åls-
rode og afgangne Peder Mogensens enke Inger An-
dersdatter ibid. 

Forlovere vare: gårdmand Anders Bend 
husmand Søren Ander-
sen - begge af Ålsrode 

18o7. 
Den 28. november blev i Ålsø kirke ægteviede 
enkemanden Niels Sørensen - gårdmand i Ålsrode 
- og Peder Mogensens enke Inger Andersdatter -
samme sted. 



INGER ANDERSDATTER. 

Født 

Gift 1. gang med husmand Peder Mogensen i Åls-
rode: 

Gift 2. gang med gårdmand Niels Sørensen i Åls-
rode 

Død i Ålsrode den 18. oktober 1825 
Begravet 25. oktober - indsidder Niels Sørensen 
sens hustru i Ålsrode 7o åf gi. 



Niels Sørensen og Inger Andersdatter levede nu 
på " Tækkersminde " til 1825/26 da de begge døde 
med 3 mdr. mellemrum. 
De fik ingen fællesbørn, men det viser sig i 
skiftet efter Inger Andersdatter, at hun har ef-
terladt sig en datter med Peder Mogensen som 
hedder Kirsten Pedersdatter. Denne datter har 
været gift med husfæster Jens Rasmussen i Åls-
rode. Kirsten er død, men sammen med Jens Ras-
mussen har hun fået sønnerne: 

1) Søren Jensen 18 år 
2) Niels Jensen 14 år 

Som var arvinger i boet, men inden man bliver 
færdige med skiftet efter Inger Andersdatter så 
dør hendes mand Niels Sørensen lo. januar 1826 
og skiftet efter ham behandles sammen med hans 
kones. 

1826 

Niels Sørensen død den 9. januar og begravet den 
15. januar - gårdfæster i Ålsrode 78 år gi. 



.SKAFTE ^ .. 
EFTER GÅRDFÆSTER NIELS SØRENSEN. 

Anno 1826 den 11. januar mødte for skifteretten 
undertegnede forvalter Petersen fra Katholm i 
stervbogården no. 13 i Ålsrode for at foretage 
lovlig registrering og vurderingsforretning ef-
ter den dagen forud afdøde gårdfæster Niels Sø-
rensen, som efterlader sig følgénde arvinger: 

1 ) 1 afdød søn SØREN^ datter Ane 16 år gammel 
tjenende i Ålsrode. 

2) 1 søn PEDER 44 år gammel ^ tjenende som 
dreng i Ålsrode 

3) 1 datter Birthe gift med indsidder Jens 
Pedersen i Thirstrup. 

4) 1 datter INGER gift med husfæster Niels 
Hansen i Høbjerg 

5) 1 datter EDEL 37 år tjenende i Fannerup 
Mølle. 

foruden de i registreringsforretningen af 19 
oktober forrige år efter den afdøde hustru 

de 
ommeldte steddatters 2 sønner 
1) SØREN og 
2) NIELS 

Af arvingerne var ingen andre end Niels Hansen 
af Høbjerg tilstede på sin kones vegne. Derud-
over var mødt som vitterligheds og vurderingsvid 
ner sognefoged Martinus Jensen og gårdmand Claus 



Pedersen Præst begge af H^bjerg. 
Tjenestekarlen Jens^Jensen Ladefoged, som efter 
begge de afdødes ønske efter dem skulle besidde 
gården var tilstede og erklærede at der ikke 
fandtes andet end den afdødes gangklæder, mere 
end hvad der ved registrerings forretningen ef^ 
ter den afdøde kone under 19.' oktober forrige år 
er beskrevet og da skifteforvalteren, den til-
stedeværende arving eller vurderingsmændene ej 
kunne opdage mere blev bemeldte gangklæder be-
skrevet således: 
1 blå vadmels trøje 2 rigsdaler sedler. 
1 par blå bukser o 4 8 
1 rødstribet trøje o 3 o 
1 hvid vadmels trøje o 2 8 
2 par gamle bukser o 1 8 
1 brystdug eg 2 par strøm-

per o 1 8 
1 sort og 1 blåtavlet 

halstørklæde o 1 4 
3 gamle blårgarns skjorter 1 o o 
1 gi. hat o o_ 

4 5 8 

Jens Jensen Ladefoged lovede at ville have til-
børlig tilsyn med de registrerede effekter og 
indtil videre at forestå gården, tillige påtog 
han sig at besørge den afdødes begravelse imod 



erstatning i boets midler ved skiftets slutning 
Da ingen havde videre at andrage blev forre:ning 

sluttet og underskrevet af dé tilstedeværende 

Datum ut supra 
Petersen 

Niels Hansen 
Jens Jensen Ladefoged 

Til vitterligheds 

Martinus Jensen 
Claus Pedersen Præst 



SKIFTE FORTSAT 

År 1826 den 28. marts blev skiftet efter afdøde 
gårdfæster Niels Sørensen og ligeledes afdøde 
hustru Inger Andersdatter af Ålsrode foretaget 
konstituerede skifteforvalter forvalter Petersen 
fra Katholm på herredsfogedens kontor i Grenå i 
overværelse af vitterlighedsvidnerne sognefoged 
Martinus Jensen og gårdmand Claus Præst begge 
af Høbjerg. 
Af den afdødes arvinger er kun mødt husmand Niels 
Hansen af Høbjerg som er gift med den afdøde 
fæsters datter Inger Nielsdatter som og tillige 
mødte som formynder for de umyndige døtre Edel 
og Ane. 
Flere af arvingerne var ikke mødte skønt de var 
skriftlig tilsagt og hvilken tilsigelse blev 
fremlagt og med deres påtegning forsynet. 
Af gæld blev ikke anmeldt at hæfte videre på bo 
et end husbondens fordring og begravelsesomkost 
ninger som af Jens Jensen Ladefoged blev anmeldt 
af ham at have bestridt med 8 Rdl. Sedler. 
Skifteforvalteren anmeldte derpå husbondens for 
dring i boet således: 

Rug Byg Hvede Sølv Sedler 
For året 1814 2 2 2,2 
året 1815 17o 3 3 

1816 2 2 2,2 33 3 12 % 



skatter 33 3 12 % 
langildepenge 2 4 14 
sagsomkostninger 13 0 14 

Året 1817 

afholdt efter birkedommeren af 1. 
september 1823 
Året 1821 15 2 8 3/4 
Året 1822 52 1 3/4 3 0 7 
Året 1823 21 0 9% 5 4 1 1/4 
Året 1824 1 5 14% 4o 1 12% 
Året 1825 1 12 3/8 46 0 lo 

Tilsammen: 
4 4 4,4 9o 5 13 7/8 315 1 lo 

Da stervbogården forsåvidt besætning og inventa-
rium er befunden i god stand uden betydelig brøst 
fæld og intet derfor beregnes husbonden tilgode-
hvortil desuden efter boets tilstand alligevel 
intet ville have indkommet. 
Det anførte restancebeløb begærede skifteforval-
teren godsejeren tilkendt med fortrinsret af bo-
ets midler. 
Skifteprotokollen blev derfor til den ende herreds 
fogeden Ågård overleveret for derom at afsige 
kendelse. 
Birkedommeren affordrede den mødte af boets ved 
kommende hans erklæring om han havde noget imod 
husbondens fordring at erindre efter at dette 
var blevet ham forklaret, men han erklærede her-



imod ingen erindring at have og da dommeren ik-
ke selv af fornigte jordebog eller fæsterens 
qvitteringsbog fandt nogen anledning til erind-
ing imod kravet så eragtes husbonden nemlig 
Katholms ejer bør for de i Niels Sørensen og 
hustrus bo fordrede 4 td. rug, 4 td. byg, 4 td. 
og 4 skp. havre 9o Rdl. 5 mrk. 13 7/8 sk. sølv 
315 Rbd. 1 mrk. lo sk. sedler og tegn gives for 
trinlig udlæg i boet næstefter begravelsesom-
kostningerne. 
Kjendelsen blev oplæst og underskrevet 

Ågård. 
Skifteforvalteren modtog protokollen til skif-
tets videre behandling. 
Ifølge den afsagte kjendelse erklæredes boet fal 
lit og intet kan blive til arv. 
Skiftebehandlingen blev derefter hævet og skif-
tet beregnet at foretages til endelig lukning 
førstkommende fredag den 31. dennes 

Datum ut supra 
Petersen 

Niels Hansen 
Jens Jensen Ladefoged. 

Til vitterlighed: 

Martinus Jensen 
Claus Pedersen Præst 



SKIFTEAFSLUTNING. 

År 1826 den 31. mars blev skiftet efter afdøde 
gårdfæster Niels Sørensen og ligeledes afdøde 
hustru Inger Andérådattér foretaget til slut-
ning på Katholm af undertegnede forvalter Peter 
sen i overværelse af vitterlighedsvidnerne sog-
nefoged Matinus Jensen og gårdmand Claus Peder-
sen Præst begge af Høbjerg 
Af ^e afdødes børn og arvinger var mødt hjulmand 
Niels Hansen af Høbjerg gift med datteren Inger 
og Jens Rasmussen - fader til den afdøde hustrus 
ligeledes afdøde datters 2 børn Søren og Niels. 
På de umyndige døtre Edel og- Anes vegne gav Niels 
Hansen tillige møde som formynder - så var og 
tilstede den nye fæster af stervbogården Jens 
Jensen Ladefoged. Flere af boets vedkommende var 
ikke mødte skønt de om denne samling var under-
rettede. 
Da boet efter den af^^érreds^ogeden under 28 ^ 
denne måned afsagte kjend^lse hvorved husbondens 
fordringer som beløb sig til 4 td. rug, 4 td.byg 
4 td. 4 skp. havre samt 9o Rbd 5 mrk 13 7/8 sk. 
sølv og 315 Rbd. 1 mrk lo sk. sedler og tegn er 
givet fortrinsret næst efter begravelsesomkost-
ningerne i boets registrerede effekter der blev 
erklæret fallit så kan intet blive at arve. og 
da de registrerede effekter ved de 2 ^e ^ boet 



afholdte registreringsforretninger ialt kun var 
vurderet til 87 rbd. 4 mrk. sedler og tegn så 
ville disse om de endog blev solgt ved auktion 
dog langt fra kunne tilløbe til husbondens for-
dring hvorfor skifteforvalteren i overenstemmel 

de 
se med det kgl. rentekammers resolution af 4 
denne måned tillod at den nye fæster af stervbo 
gården Jens Jensen Ladefoged måtte beholde de 
registrerede kreaturer bg effekter imod at ind-
betale til skiftet den derpå ansatte vurdering 
som de tilstedeværende vurderingsmænd erklærede 
at være efter deres bedste overbevisning og skøn 
nende. De mødte arvinger havde derimod intet at 
erindre. 
Boets indtægt anføres altså med 87 rbd 4 mrk 

Heri afgår 
1) begravelsesomkostninger - kisten iberegnet, 

som Jens Jensen Ladefoged har bekostet med 
8 Rbd. 

2) Skiftets omkostninger, der beregnes således: 
a) Sallarium af boets indtægts summa som an-

sat i sølv er 85 rbd. 1 sk. 1 o o 
afgift deraf til justits 
fonden o 1 3 1/5 

b) 1/3 % til kongens kasse o 2 o 
afgift deraf til do o o 6 2/5 

c) For herredsfogedsens kjendelse o 4 3 
d) Vitterlighedsvidnerne 1 4 2 



Tilsammen 3 5 14 3/4 . 
Er sedler og tegn 4 o lo ^ 
Tilsammen 12 o lo % 

Igen: som tilfalder husbonden for restance 
75 rbd. 3 mrk sk 

Jens Jensen Ladefoged lovede at de 79 Rbd. 4 mrk 
sedle^^og tegn som han er pligtig at betale for 
de overdragne kreaturer og effekter når begrav 
elsesomkostningerne som af ham er udlagt liqvide 
res i vurderingsummen hvilke bliver indbetalt 
til skifteforvalteren inden medio april måned 
førstkommende 

Datum ut supra 

Petersen 

Niels Hånsen ' ^ 

Jens Rasmussen 

- Jens jengen Ladefoged 

Martinus Jensen 

Claus Pedersen Præst. 



Niels Sørensen, der er 
født i 1748 oplevede at at se flere godseje-
re på Katholm. De var hans overordnede og ^ 
sad med magten til at frakende ham hans fæs-
tegård da han fik en sådan hvis ikke han be-
talte sine afgifter og det var også godsejer-
en der bestemte hans hoveri så det var ikke 
ligegyldigt hvem der sad på godset. 
Da han fik fæste på gården i 1775 ved at gif-
te sig med enken Anna Clausdatter var det Pe-
der Rosenørn der sad som godsejer efter sin 
fader Poul Rosenørn, der i 1724 havde købt 
Katholm. Allerede året efter at Niels Søren-
sen havde fået foden under eget bord overlod 
Peder Rosenørn godset til en slægtning Mathi-
as Peder Otto Rosenørn, som i 18o4 afhændede 
godset til Jens Jørgensen - mangeårig forpag-
ter af Rosenholm - og Niels Riis fra Kils-
gård. I 18o5 trak Niels Riis sig ud af kom-
pagniskabet og så var Jens Jørgensen ene om 
godset. 
Tiderne blev dårligere for landbruget her i 
begyndelsen af 18oo tallet og man skulle må-
ske tro at han kunne redde sig ud af det da 
han i 1813 solgte godset til købmand i Grenå 
Hermann Leold Reininghaus, men denne var ikke 
en tilstrækkelig formuende mand og i de dår-
lige tider formåede han ikke at betaleskatr 



ter og renter og afdrag og i 1818 måtte Niels 
Jørgensen igen overtage godset, men skødet 
blev udstedt til hans søn Niels Jørgensen og 
til hans svigersøn Jacob Secher som begge var 
duelige folk på det landbrugsmæssige område. 
Det var Jacob Secher der navnlig tog sig af 
gårdens drift og det så ud til at det hele 
lige kunne løbe rundt, men så opsagde Mathias 
Rosenørns arvinger en stor prioritet i god-
set og den kunne de ikke udbetale uden at op-
tage et lån og det gjorde de i statsgældsdi-
rettoratets lånefond. 
Indtægterne glippede formedels misvækst, fald-
ende priser på korn og landbrugsprodukter og 
fæstebøndernes svigtende evne til at svare 
landgilde og skatter som godsejeren indestod 
for og selvom han mærglede og derved bragte 
jorden " til en mærkelig grad af kraftfylde 
så det så det undrede enhver som så samme " 
hjalp det ikke og i 1823 blev gården stillet 
på auktion og højstbydende blev selvfølgelig 
den kongelige kasse med den store prioritet. 
Det var således staten der ejede godset da 
Niels Sørensen døde og det var staten der ud-
stedte fæstebrevet til efterfølgeren Jens 
Jensen Ladefoged. 



Det er straks sværere at vide hvordan Niels 
Sørensen havde det, men de forhold han leve-
de under forandrede sig meget i hans levetid. 
Hans fader Søren Jensen var fæster på Matr. 
nr. lo i Ålsrode i Katholms jordebog. 
Stavnsbåndet blev indført i 1733 dels for at 
skaffe soldater til landmilitsen og dels for 
at fastholde den mandlige arbejdskraft på 
godserne. Om-stavnsbåndet hed det at ingen 
bondekarl måtte begive sig fra det gods, hvor 
han var født sålænge der kunne skaffes ham 
tjeneste medmindre han var over 36 år og hav-
de været soldat. Bestemmelsen gjalt fra dreng 
ene var 14 år og mange bønder omgik stavns-
båndets bestemmelser ved at sende børnene i 
håndværkerlærer i købstaden og der må have 
været en sand flugt fra landet af børn und-
er 14 år for man så sig i 1742 nødsaget til 
at skærpe stavnsbåndets bestemmelser så det 
nu skulle gælde fra drengene var 9 år og så 
tidligt nænnede man ikke at sende børnene 
hjemmefra sa da Niels blev født i 1748 var 
han forudbestemt til at blive i sognet og ar-
bejde ved landbruget. Hvad han har følt her-
ved melder historien ikke noget om. Han var 
vel også en af de heldige der fik en fæste-
gård. Han giftede sig med enken på " Tækkers 



minde " og hun var af samme alder som han så 
det hele lod sig høre. 
Stavnsbåndet blev ophævet i 1788, men det kun-
ne ikke lade sig gøre staks at fjerne det så 
det var først fuldt afviklet i år I 8 0 0 . Niels 
Sørensen var fæster på den tid og skulle ikke 
flytte, men han kunne glæde sig over at hans 
børn var mere fritstillede end han havde væ-
ret. 
Det der optog Niels Sørensen var selvfølgelig 
driften af sin gård og i skiftet efter hans 
1. kone Anna Clausdatter i 18o7 sees at det 
er gået godt for ham og der er overskud i bo-
et så der kunne falde noget i arv til børnene, 
men Niels Sørensen arbejde ikke udelukkende 
på sin egen bedrift da han som fæstebonde 
havde hoveriarbejde på godset. 
Indtil 1792 var hoveriets omfang noget gods-
ejeren bestemte og det kunne være ret vil-
kårligt, men i 1792 fik bønderne en hoveri-
forening som fastlagde arbejdet 



FORTEGNELSE OVER DET HOVERI SOM 
NIELS SØRENSEN I ÅLSRODE SKULLE 
YDE PÅ KATHOLM GODS 

Pløje og Spanddage Gang= 
harvedage dage 

1) Jordens pløjning a^ 
dag 6 skp. land 15 

2) Sædens lægning i 
jorden 2 

3) Harvning med 2 har-
ver 9 

4) Gødningsudkørsel 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 fødevare-
transport 
a) Korn 16 
b) Fødevarer 2 

93 Sædekornets hødtning 1 
10) Høets og halmens ud-

flåtning og hjemførelse 1 1 
11) At rengøre samt jævne 

ager og eng 1 2 



12) Rør og blårtag 
skære og hjemføfe - o 1 1 

13) Skovning til gård og 
gods 11 14 

14) Stænger og træ at 
hugge og hjemføre 3 3 

15) Hegnets istandsættelse - 1 9 
16) Vandstedernes rensning ' 2 2 
1^) Tørvehentning og henlægge 

gelse ' 6 6 
18) Is til iskælderén 1 
19) Hovedgårdens reparation lo 15 
20) Diger og hegn at repa-' 

- rere 1 1 
21) Klapjagt - - ^ ^ 2 
22) Til humle - 1 
23^ Flytning for 'gårdens 

sælger ^ ejer - eller ' " ' 
-forpagter ' ' _1. 

lait 24 pløjedage 
87^ spanddage 
211 gangdage 



På en pløgedag mødtes med 4 heste forspændt 
plov og på en spandag skulle forrettes kørsel 
med 1 til 3 bespændte vogne. På en gangdag 
mødte 1 mand fra gården. 
Det der blev den største omvæltning for Niels 
Sørensen var udskiftningen af jorden og ud-
flytningen af gårdene fra byen.Gårdenes jord-
er var spredte og man var derfor afhængig af 
hinanden idet man var nødt til at dyrke jord-
en i fælleskab og delte på den måde både gode 
og dårlige tider med hinanden. Det gav sammen 
hold i byen, men den fæster der havde nye ide-
er havde ikke store muligheder og det var man 
også fra officiel side blevet klar over og 
derfor bestemtes i 1781 at gårdene skulle ud-
skiftes og eventuelt udflyttes så gårdenes 
jordlodder kunne samles på eet eller højst 2 
steder. 
Det gik ikke lige hurtigt alle steder for fæs-
tebønderne var ikke særligt forhippede på at 
komme til at sidde ude på overdrevet borte 
fra fællesskabet. I 1792 fik godsejerne lov 
til at vælte omkostningerne ved lovens gennem-
førelse over på fæstebønderne og i 1795 var 
landmåler Rasmus Friis færdig med sit arbej-
de og hans resultet vises på omstående kort-
udsnit. Det viste sig at ingen af bønderne i 
Ålsrode var villige til at flytte udenfor by-



en og man valgte derfor den såkaldte stjerne-
udskiftning og gik frem på den måde at hver 
fik sin lod gående med en spids ned til gård-
en og strålende udefter i stedse større bred-
de. Niels Sørensens jord blev nr. 6 og alle 
gårdene fik samme jordtilliggende på 6 td. -
3 skp. - 3 fdk. - og 1 ^^ alb. - Hertil kom 

17 
2o td. til fælles skov og overdrev. Der var 
15 huse i Ålsrode uden jord og de fik nu til-
lagt 5o tdl. uden hartkorn og byens 2 smede 
og skoleholderen fik jord og til skolens drift 
blev udlagt 6 td. uden hartkorn, men som det 
siges af byens bedste jord. 
Denne stjerneudskiftning præger stadig byen 
selvom der selvfølgelig er sket meget siden 
da. 
I 18o4 blev der udarbejdet et revideret kort 
og på det tidspunkt var en enkelt gård ud-
flyttet og det drejer sig om den nuværende 
" Kejsergård " som på den tid var beboet af 
gårdfæster SøÉen Pedersen Hjorth. 



I 1827 udkom der en bog med en beskrivelse 
af Randers amt og her kunne man læse at i 
særdeleshed på Katholm gods er hoveriet såre 
trykkende og desuagtet indgik nogle af god-
sets bønder for nogle år sigen den forplig-
tigelse at køre 15o læs mærgel hver for den 
daværende ejer i stedet for at svare land-
gilde, men de var endog længe før den tid 
forarmede og henfaldne til modløshed og de 
formår neppe at hæve sig af den afmagt, hvori 
de er nedsunkne med mindre de nu da godset 
er overtaget af regeringen bliver med dennes 
hjælp bragt på fode " - men det skete ikke. 

Niel& Sørensen har ef-
ter ovennævnte beskrivelse ikke haft det godt 
de sidste mange år han levede, men en af de 
ting som Jacob Secher dyrkede på sine jorder 
var som ny afgrøde kartoflen. Det hjalp gan-
skevist ikke Jacob Secher økonomisk, men man 
kan dårligt forestille sig andet end at kar-
toflen også har holdt sit indtog på fæste-
bøndernes spiseborde og derfor har været med 
til at drøje på søbemand og brød. 



lo år efter at Niels Sørens-
er død dør hans datter Inger Nielsdatter gift 
med husmand Niels Hansen Smed i Høbjerg. Det 
hedder i skiftet efter hende: 

Skifte 

År 1837 den 24. maj blev foretaget skiftet ef-
ter husmand Niels Hansen Smeds afgangne hustru 
Inger Nielsdatter af Høbjerg i overværelse af 
sognefoged Martinus Jensen og gårdmand Claus 
Pedersen Præst begge af Høbjerg. 
Ved forretningen var mødt enkemanden Niels Hans 
en Smed og samtlige den afdødes arvinger nem-
lig: 
1) Indsidder Peder Nielsen af Ålsrode - den af 

dødes broder 
2) Indsidderske og enke efter Jens Pedersen 

Birthe Nielsdatter af Thirstrup - den afdød 
es søster. 

3) Indsidder Rasmus Sørensen af Høbjerg - gift 
med den afdødes halvsøster Pernille Peders-
datter 

4) Indsidder Søren Rasmussen af Hyllestrup -
hans enke Ane Sørensdatter, der er eneste 

barn efter den afdødes afgangne broder Søren 
Nielsen 

5) Pigen Edel Nielsdatter af Høbjerg 



/ 

JENS JENSEN LADEFOGED. 



Der findes ingen fæstebrev 
til Jens Jensen Ladefoged, men synsforretning 
en over gården findes i Katholms godsarkiv og 
lyder således: 
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FÆSTEBREV ^826 
til 

JENS JENSEN LADEFOGED. 



FÆSTEBREV 

Før der kunne udstedes nyt fæstebrev skulle 
der efter forordning af 8. januar 1787 fore-
tages en synsforretning af gårdens bygninger 
og inventar af uvildige mænd så både den nye 
fæster og godsejeren på Katholm hver fik deres 
ret tilgodeset. 
Udmeldelsen til denne forretning fandt sted 
18. september og allerede 2 dage senere mød-
te de implicerede mænd op: 

SYNSFORRETNING. 

År 1826 den 2o. september indfandt underteg-
nede sig ifølge rettens udmeldelse af 18. sep-
tember på gården Matr. nr. 13. i Ålsrode und-
er Katholm gods, der forhen har været tilfæst-
et Niels Sørensen for i overensstemmelse med 
forordning af 8. januar 1787 at holde lovlig 
syns - og taxationsforretning over bemeldte 
gårds bygninger og inventar alt til overdrag-
else til ny fæster Jens Jensen Ladefoged. 



SYNSFORRETNINGEN. 

Jacob Aagaard, hans kongelige 
majestæts virkelige justits 
råd, byfoged og skriver i 
Grenå, samt herredsfoged og 
skriver i Nørre Herred: 

Gjør vitterligt: at år 1826 den 25. september 
blev Grenå by og Nørre Herreds ret sat til be 
falet tid og betjenet af mig som dommer og 
skriver. Nærværende stokkemænd Hans Broch,Jens 
Christian Juul, Christian Bendixen og Peder 
Jensen - alle af Grenå 
Til afhjelmning fremlagde gårdmændene Niels 
Christensen Ildsted af Ålsø og Hans Dolmer af 

de Fuglsang en af dem under 2o dennes afholdt 
/ 

syns og taxationsforretning over den gård i 
Ålsrode by som nu overleveres til ny fæster 
Jens Jensen, hvilken forretning blev modtaget 
og er sålydende: 
År 1826 den 2o. september indfandt undertegne-
de os ifølge rettens udmeldelse af 18. dennes 
på gården No^rl3 i Ålsrode under Katholm gods 
der forhen har været tilfæstet Niels Sørensen 
for i overenstemmelse med forordningen af 8. 
juni 1787 at afholde lovlig syns og taxations 
forretning over bemeldte gårds bygninger og in 



ventarium, alt til overlevering til ny fæster 
Jens Jensen Ladefoged. 
I overværelse af forvalter Stenberg og den nye 
fæster foretages forretningen således: 
A) Besigtelse af gårdens bygninger: 
1) Stuehuset som er den søndre længe består af 

12 fag med en liden udbygning til forstue, 
33 alen lang,- 7 alen dyb, bygget af ege und 
er og fyr overtømmer med klinede vægge og 
stråtag samt indrettet fra østre ende: 
2 fag til lillestue, 3 fag til storstue og 
4 fag til bryghus med skorsten og bageovn, 
loft over 6 fag og stænger over 4 fag samt 
4^ fag vinduer 

2) Denøstreende består af 9 fag, 24 alen lang 
7% alen dyb bygget af samme materialer som 
stuehuset og indrettet: 
1 fag til karlekammer, 1 fag til foderhus 
3 fag til kohus, 2 fag til indkørselsport 
med port for samt 2 fag til tørvehus. 

3) Den^nordre_længe består af lo fag, 28 alen 
lang 8% alen dyb 2 fag 7^ alen lang, 7% alen 
dyb, bygget af samme marerialer som førbe-
meldte og indrettet: 
2 fag til ærtegulv, 3 fag til byggulv,2 fag 
til lo og 3 fag til ruggulv samt 2 fag til 
fårehus. 



4) Den_vestre_længe består af 12 fag 33 alen 
lang 8% alen dyb bygget af samme materialer 
som førommeldte og indrettet: 
2 fag til boghvede,2 fag til lo, 2 fag til 
havre, 1 fag til hakkelseshus 3 fag til he-
stestald og 2 fag til huggehus. 

Samtlige bygninger der var forsynede med for-
nødne døre befindes i god og forsvarlig stand 
uden mangler 
B) Besigtede vi og taxerede gårdens besætning 

og inventarium og forefandt samme således: 
1 rødstjernet hoppe 2 år 11 rdl 
1 do do 3 år lo 
1 rødbroget do 3 år 9 
1 sortblisset hest 6 år 8 
1 mørkebrun hoppe 7 år 7 
1 grå hoppe 11 år 6 

1 jernbeslagen vogn med fjæller 
høsttakker og øvrigt tilbehør 12 

1 trævogn med do 7 
1 do med møgfjæller 3 
1 jernplov med dens behør 2 
1 gi. træplov o 2 
2 træharver 1 4 
Seletøj til 6 heste 1 3 
1 skærekiste med kniv 3 
1 slibetøj 3 



..s 

1 gravespade o 1 
2 forker 2 
1 økse, 1 sav og 1 spigebor 3 
4 kornsække 1 2 

lait 81 5 o 

foranstående besætning og inventarium skjønnes 
tilstrækkelig og forsvarlig til gårdens drift 
og hoveriets bestridelse. 
C) Når der tages hensyn til det nødvendige fol-

kehold og til den udsæd gårdens jorder efter 
areal og bonitet udfordrer mårfor eet år be 
høves til fødekorn: 12 td. rug, 8 td. byg og 
4 td. boghvede samt^til sædekorn: 7 td. rug 
5 td. byg, 3 td. boghvede 9 td. havre og 
td. bælgsæd, hvilket kan efter fæsterens er-
klæring forefandtes i gården af det afvigte 
høst avlede. 

Således har vi afholdt denne forretning efter 
bedste skønnende og overbevisning, hvilket vi 
inden retten næste tingdag med vor eed vil be-
kræfte. 

Datum ut supra 
Niels Christensen Hans Dolmer 

m.f.p. 
Imod denne forretning vide vi intet at erindre 

Stenberg Jens Jensen. 



Gebyr: Til retten 4 mark 8 sk. 
Justitsfonden 14 sk 
Papirer 2 sk. 

Aagaard 



JENS JENSEN LADEFOGED. 



JENS JENSEN LADEFOGED. 

Født i Ålsrode 29/lo 1794 og døbt den 2. nov-
ember i Ålsø kirke, som søn af fæstehusmand 
Jens Jensen Ladefoged og hustru Anne Sofie 
iMikkelsdatter, 

Hans fader, der havde sam-
me navn, var husmand i Ålsrode da Jens blev 
født, men da han i 1833 døde var han gårdmand 
i Ålsø. 
Ved folketællingen i 18ol var der åbenbart 
noget trangt i hjemmet hvor der var ikke var 
plads til de 2 børn, der var født inden 18ol. 
I stedet opholdt de sig hos deres mormor So-
fie Sørensdatter. 

i Folketælling. 
Peder Nielsen mand 44 år gift 1. gang, hus-

mand med jord; 
Sofie Sørensdatter hans kone 58 år gift 2. 

gang. 
Jens Jensen 7 år konens datterbørn. 
Mette Sofie Jensdatter 4 år. 

Gift med Inger Marie Sørensdatter 
født i Glatved som datter af indsidder Søren 
Andersen Skræder og hustru Anne Christoffers-
datter 



INGER MARIE SØRENSDATTER. 

I 8 0 0 . 
3. søndag i Fasten den 16. marts i Hoed kirke 
døbt indsidder Søren Andersen Skræder og hu-
stru Anne Christiffersdatter af Glatved deres 
pigebarn, født den lo^ marts og kaldet: 

INGERfMARIE^ r .. ' ^^ 
båren af Niels Kjeldsens kone ibid.^r* 
Faddere: Gårdmand Johannes Stuns af Hoed 

Gårdmand Anders Bends Chresten Konge 
og El&e Ghristoff&rsdatter^- af Åls-
rode^ ; , .r .. . . - . . 

1815. ;; , 
Konfirmeret i Ålsø kirke Inger Marie Sørens-
datter i Ålsrode. Fadere;n ^øren Andersen Bend 
Moderen: Anne Ghristoffersdatter - 15 år gl.-
Født lo. marts år I 8 0 0 . Cpde kundskaber og 
forhold. 
Har haft de naturlige kopper 

Gift 1. gang: med Jens Jensen Ladefoged. ^ 

Gift: 2. gang 1839 den 14. december med enkemand^^ 
Søren Andersen Præst 



Folketælling 1834 
i 

Ålsrode. 

Jens Jensen 41 år gift gårdfæster. 
Inger Marie Sørensdatter 35 år hans kone 
Jens Christian Jensen 15 år 
Elisabeth Jensdatter 9 år 
Anne Sofie Jensdatter 7 år 
Peder Nielsen 42 år ugift tjenestekarl. 
Jacob Jørgensen 6o år enkemand 
Niels Hansen : 38 -år ̂  gfft indsidder 
Else Pedersdatter 42 år gift hans kone 
Anna Nielsdatter lo år ugifte deres børn 
Lisbeth Nielsdatter 8 år 
Else Marie Nielsdatter 6 år 

Jens Jensen Ladefoged døde 



BØRN AF JENS JENSEN LADEFOGED 
OG 

INGER MARIE SØRENSDATTER. 



/<f 

JENS CHRISTIAN JENSEN 

Ved folketællingen i Ålsrode 1834 var han hjem 
me på gården og 15 år gi. 

185o 
Familien bor da som som aftægtsfolk hos gårdmand 
Rasmus Brun er han 35 år og ugift. Han har væ-
ret soldat i Treårskrigen, men er nu hjempermit 
teret 



/ f 

ELISABETH JENSDATTER. 

Ved folketællingen i 1834 er hun hjemme og 9 år 
gi. 



ANNE SOFIE JENSDATTER 

Ved Folketællingen i 1834 er hun hjemme og er 
7 år. 

1850 
Hun bor hos gårdfæster Rasmus Brun og er gift 
med daglejer og indsidder Anders Therkildsen 
29 år gi. og de har børnene 
Therkild Andersen 5 år ugift født i sognet 
Dorthea Marie Andersen 2 år ugift født i sog 

net. 



Inger Marie Sørensdatter gifter sig 2. gang med 
Søren Andersen Præst 1839 
- trolovet den 9. nov. - viet d. 14. dec enke- ^ 
mand Søren Andersen Præst 64 år og enkekone Inger 
Marie Sørensdatter 38 år gi. ag Ålsrode. 

Søren Andersen Præst var gårdfæster på gården 
nr. 16 i Ålsrode og enkemand. 
Gården havde han fået i fæste efter sin fader og 
22/3 1843 afgiver han sin fæstegård til Rasmus 
Hansen Bruun og de bliver aftægtsfolk på gård-
en og er det endnu i 185o 

Folketælling i Ålsrode 
1850 

Rasmus Hansen Bruun 4o år gift født i Spen-
trup - Randers amt gårdmand og hus 
fader. 

Anna Pedersdatter 38 år gift født i Gammel-
sogn Randers amt hans kone 

Hans Peder Rasmussen 1 år født i sognet 
Anders Rasmussen 17 år født i sognet deres 

børn 
Søren Andersen 75 år født i sognet indsidder 

og aftægtsmand 
Inger Marie Sørensdatter 49 år født i sognet 

hans kone. 
Jens Christian Jensen 35 år ugift hjempermit 

teret soldat - deres stedsøn 



/I Q 

Anders Terkildsen 29 år gift født i sogneÉ 
daglejer og inderste 

Anne Sofie Jensdatter 23 år gift født i sogn 
et hans kone 

Terkild Andersen 5 år født i sognet 
Dorthea Marie Andersen 2 år født i sognet -

deres børn 

Jens Christian Jensen og Anna Sofie Jensdatter 
er børn af Inger Marie Sørensdatter i hendes æg 
teskab med Jens Jensen Ladefoged. 

1876. 
Død 3. december og begravet 11. dec. 1876 Inger 
Marie Sørensdatter - enke efter aftægtsmand i 
Ålsrode Søren Andersen Præst 77 år gi. 



INGER MARIE SØRENSDATTERS 
2. MAND 

SØREN ANDERSEN PRÆST 
PÅ MATR. NR. 16 



SØREN ANDERSEN PRÆST. 

Født i Ålsrode 1775 
1775 
Fer: 2 Paschatos den 17. april blev Anders Hans 
en Præst og kone Bodil Pedersdatter af Ålsrode 
deres drengebarn hjemmedøbt og kaldet 

SØREN 

Dom: Quasimodo geneti den 23. april blev samme 
barns dåb publiceret i Ålsø kirke. 
Fadderne vare: Niels Sørensens kone i Ålsrode 

Anne Nielsdatter, 
Chresten Slott, M 
Mads Pedersen, Søren Biere og 
Peder Lund. 

1793 
Dom: Quasimodo gen. den 7. april confirmeret i 
Hoed Kirke Søren Andersen - Anders Præstes søn 
af Ålsrode - født ibid 18 år 
Gift 1. gang 18o5 
18o5 
Dan 25. november blev i Ålsø kirke ægteviede ung 
karl Søren Andersen Præst og pigen Lisbeth Peders 
datter Lunds af Ålsrode. 

Gift 2. gang 1815 
trolovet den 1. dec. - viet den 3. februar 1816 
Søren Andersen Præst - enkemand 4o år gi. og El 



se Jensdatter Frandsen - skræderpige i Ålsrode 
31 år gi. 

Gift 3. gang 1831 
Trolovet den 5. november ^ viet den 17. december 
enkemand Søren Andersen Præst af Ålsrode - 57 år 
og enken Mette Christensdatter af Glatved 46 år 

Gift 4. gang 1839 med Inger Marie Sørensdatter. ^̂  

1858 
Søren Andersen Præst død den 7. december og be-
gravet den 12. december - aftægtsmand i Ålsrode 
84 år gi. 



F 

FÆSTEBREV 23. OKTOBER 1837 
til 

NIELS CHRISTENSEN TÆKKER 



'O 

FÆSTEBREV. 

Jacob Hornemann Bindesbøll - kgl 
Maj. justitsråd og inspektør over 
det for den kongelige kasses reg-
ning overtagne gods i Jylland 
gjør vitterligt: 

At have stæt og fæst ligesom jeg hermed ifølge 
det kongelige rentekammers resolution af 8. 
juli dette år stæder og fæster til Niels Chris-
tensen af Høbjerg, den gård i Ålsrode under 
Katholm gods, som Jens Jensen Ladefoged sidst 
havde i fæste 
Denne gård der nu står for hartkorn 5 td. 6 skp. 
1 fdk. % alb. må bemeldte Niels Christensen 
Tækker i fæste beholde sin livstid på følgen-
de vilkår: 

1 

At han fra 1. januar dette år til rette for-
faldstider udreder og betaler alle af gården 
og dens hartkorn gående kongelige skatter, på-
bud og onera af hvad navn nævnes kan som enten 
nu er eller i fremtiden måtte blive påbuden og 
deriblandt Landskatten med dens fulde beløb, 
uden at erholde den ved anordningen af 15. a-
pril 1818 bestemte godtgørelse, så og brand-
kontingent af den sum hvortil gårdens bygning 
er nu er eller i fremtiden måtte være indlem-



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

2 

at han til hvert års Mortensdag og første gang 
til Mortensdag 1837 svarer i årlig landgilde 
1 Rdl. - skriver 1 rigsbankdaler og tre mark 
sølv - 1 td. rug, 1 td. byg og 1 td. 1 skp. 
havre, 1 gås og 4o stk. æg, alt forsvarligt og 
godt og kornet med det ved forordningen af lo. 
januar 1698 & 9 anordnede opmål. 

3 
at han forretter hoveri til Katholm hovedgård 
efter den derom oprettede hoveriforening af 27 
marts 1792 og 28. august 1834, hvilken sidste 
træder i kraft 1. maj 1838. 

4 
at han holder gårdens bygninger, besætning og 
inventarium samt føde og sædekorn stedse ved-
lige i forsvarlig stand, hvortil hører vægge-
nes årlige udspakning og hvitning og tilsvarer 
samme i alle måder i overensstemmelse med den 
dette fæstebrev vedhæftede syns og overlevega-
ringsforretning. 
løvrigt har fæsteren at rette sig efter hans 
kongelige Majestæts love og anordninger, alt-
så gøde, dyrke og drive sin fæstejord, som det 



} 3 

sig bør og ikke bortlejer eller halvsår samme 
eller på anden måde fravende noget af dens 
tilliggende, lægge flid på havedyrkning, hegn 
og plantning m.m. som det befalet er, samt mod 
herskabet eller de som på hans vegne har at 
befale at udvise hørrighed og lydighed alt un-
der dette fæstes fortabelse og anden lovlig 
tiltale. 
For indfæstning er fæsteren fritaget, hvorimod 
han udreder alle i anledning af fæstebrevets 
udstedelse og tinglæsning samt synsforretning 
en lovlig medgående omkostning&r. 
i overensstemmelse med forordningen af 25.ju-
ni 181o & 13 bemærkes at denne gårds oprinde-
lige hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk. og 1 14/17 
alb. er - ligesom de andre gårde i Ålsrode -
ved det kongelige rentekammers resolution af 
6. juli og 28. september 1833 og 17. septemb-
er 1836 forandret til førommeldte 5 td. 6 skp 
1 fdk. ^ alb. og det derifølge afgåede hart-
korn igen pålagt dels et bosted som nu haves 
i fæste af Rasmus Jensen og nogle husmands-
jorder i byen og dels den gården betagne skov-
ningsret i Ålsrode skov. 

Dato til bekræftelse under 
min hånd og segl 

Edelsborg den 31. december 1837 
Bindesbøll. 



T r 

Læst i Nørre Herreds"ret mandagen den 29/1 
1838 og protokolleret 

Aagaard 

Gebyr: Tinglæsningen 4 mark 

Indførelsen 15 sk. 
Justitsfondet 15_4/5_sk^ 

Sølv 5 mark 14 4/5 sk. 

Ligelydende originalt fæstebrev med vedhæftede 
synsforretning og hoveriforening har jeg mod-
taget og forbinder mig til at opfylde fæste-
brevet i alle dets ord og punkter. 

pt. Katholm den 3o januar 1838 

Niels Christensen 

Til vitterlighed: 

Rasmus Jensen 

Ny Matrikel: 4 td. 3 skp. 2 fdk. 2 
alb. 
Gammelskat 39 Rdl 52 

mark 



UDMELDELSEN i -

År 1837 den 23. okt. blev Grenå byes og Nørre 
Herreds ret sat til befalet tid og betjent af 
den ordinære dommer og skriver. Som stokkemænd 
var tilstede J.C.Juul, Chr. Jørgen, Hans Barbra 
af Grenå og Søren Christensen af Enslev. 
Efter begæring af forvalter Hansen på Katholm 
ved hans fuldmægtig Hagen om at retten ville 
udmelde 2 kyndige og upartiske mænd til i over-
enstemmende med forord, af 8/6 1787 at syne og 
taxere en gård i Ålsrode der tiltrædes af ny 
fæster Niels Christensen Tækker blev gdr. Peder 
Rasmussen af Ålsø og Christian Jensen af Fugl-
sang af retten udmeldte til at foretage indbe-
meldte syns og taxationsforretning. 
De udmeldte mænd møder på åstedet efter aftens 
varsel og afholder deres forretning og således 
som de trøste dem til næste retsdag efter af-
holdelsen igen at afhjelme samme 

Aagaard. 



SYNSFORRETNINGEN. 



Jacob;Aagaard, yirkalig justits 
r i raad^og.byfoged eg skriver i 

Grenå købstad.samt herredsfoged 
- - r . og skrivet i Nørre Herred 

Gjør vitterligt^ at år 1837 den-é. november blev 
Grenå byes og Nørre Herreds^ret sat til befalet 
tid og,betjen af den ordinære^dommer og skriv-
er. Som stok±emænd var tilstede J.C.Juul, Chrv 
Jørgen, H^ Barbra af Grenå og Beder Mikkelsen 
af Enslev. ! 
Til afhjelmning fremlagde gårdmændene Peder Ras-
mussen af Ålsø og Christian Jensen af Fuglsang 
en af dem under den 2. dennes overensstemmende 
med forordningen af 8. juni 1787 afholdte syns 
og Taxationsforretning over en gård i Ålsrode 
under Katholm gods af hartkorn 5 td. 6 skp. 1 
fdk. % alb. der tiltrædes af ny fæster Niels 
Christensen Tækker. De fremlagde da for retten 
synsforretningen sålydende:. 

de 
År 1837 den 2. november mødte vi 2 af Nørre 
Herreds ret under 23. ds. forrige måned udmeld 
te mænd gårdmand Peder Rasmussen af Ålsø og 
gårdmand Christian Jensen af Fuglsang i en gård 
i Ålsrode under Katholm gods af hartkorn 5 td. 
6 skp. 1 fdk. % alb som sidst havdes i fæste af 
Jens Jensen Ladefoged for i overensstemmelse 
medforordningen af 8. juni 1787 af afholde en 
lovlig syns og taxationsforretning over bemeld 



te gårds bygninger^med^sammes tilhørende besæt 
ning og inventarium^ føde og sædeK^rn - alt til 
overlevering til den;nyerfæster Niels Christen 
sen Tækker^ Ved forretningen yar nærværende på 
godsejerens vegne^forvalter Hansen såvel som 
fæsteren Niels Christensen Tækker og besigtede 
vi stuehuset og gårdens bygninger som begtod af 
a) Stuehuset sommer den søndre^længe - består 

af 12 f a g - 9 alen dyb og bygget afege under 
og fyrre overtømmer og med klinede vægge og 

. stråtag samtisteppende gavle^og indrettet : 
fra vestre ende:i 2 fag til bryggers, 2 fag 
til køkken med skorsten og bageovn^ 3 fag 
til storstue med fyrretræsloft og 2 fag vin-
duer, 2 fag til dagligstue med fyrretræsloft 
og 2 fag vinduer, 1 fag til køkken med skor-
sten og loft over det halve fag, 2 fag til 
lille stue og bryggers med loft over og 1 
fag vinduer. Bygningen iøvrigt forsynet med 
fornødne skillerum og døre som befandtes med 
hængsler og beslag. 

b) Den._vestre_længe består af 12 fag - 9 alen 
dyb og bygget af ege under og fyrovertømmer 
med klinede vægge og stråtag samt steppede 
gavle og indrettet således fra søndre ende: 
2 fag til huggehus, 3 fag til hestestald med 
båse til 4 heste, 1 fag til hakkelseshus, 2 
fag til korngulv, 2 fag til lo og 2 fag til 



kornlade. På bygningen befandtes 3 døre og 
3 lemmer forsynet med hængslet og beslag så-
vel som de fornødne skillerum 

c) Den^n^rdre_længe_er 12 fag lang og 9 alen 
dyb og sammenbygget med den vestre længe og 
bygget af samme materialer som de foranførte 
huse og indrettet således fra vestre ende 2 
fag til tørvehus, 3 fag til kornlade, 2 fag 
til tærskelo og 5 fag til kornlade. Denne 
bygning har 3 døre og 1 lem som er forsynede 
med hængsler og beslag og ligeledes befand-
tes de fornødne skillerum. 

d) Den østre længe o ^ i n i j ^ s er 8 fag lang, 9 alen dyb og 
sammenbygget i søndre ende med stuehuset og 
bygget af samme materialer som foranførte og 
indrettet således: 2 fag til halmgulv, 3 fag 
til kostald, 1 fag til vognport, 2 fag til 
tørvehus. I kostalden er båse til 9 og for-
synet med de fornødne skillerum, 4 døre med 
hængsler og beslag fandtes på bygningen. 

Samtlige bygninger var i god stand, men dog bli-
ver følgende mangler derpå at udsætte 
Kun stuehuset: Til tækning førnøden 8 traver 
langhalm af 3 mrk. pr. trave er 4 rdl. 
arbejdsløn 2 mrk. - Tækkekjæppe loo stk. 1 mrk 
ialt: 4 Rdl. 3 mrk. 



GÅRDENS BESÆTNING OG INVENTARIUM 

1 brun hest 12 år 12 rdl. 
1 sort hoppe 14 år lo 
1 hvid hest 16 år 11 
1 rød hest 18 8 
1 jernbeslagen vogn med tilbehør 8 
1 trævogn med do 4 
1 jern hjulplov med tilbehør 6 
1 do svingplov med do 5 
1 jern harve 4 
1 træharve 1 
Træktøj til 4 heste 2 

77 rdl. 
Foranstående besætning og inventarium skjønnes 
tilstrækkelig og forsvarlig til gårdens drift 
som til hoveriets bestridelse. 
Til føde og sædekorn ansees fornøden 
a) til åædekorn: 

I gårdens jorder angiver fæsteren at have så 
et td. rug og til næste forår bliver til 
udsæden 5 td. byg, 2 td. ærter og I td. hav-
re 

b) til fødekorn: 
Nar det ordinære folkehold tages i betragt-
ning vil hertil medgå 12 td. rug og 7 td.byg 
hvilket korn efter fæsterens erklæring fore-
fandtes i gården fra det i sidste høst indav-
lede 



Således er. denne gård med bygninger,, inventari 
umføde og sædekorn overleveret til Niels Chri 
stensen Tækker hvilken forretning vi efter bed-
ste skønnende og overbevisning haver afholdt 
og næste tingdag vil eedelig stadfæste. 

Peder Rasmussen Christian Jensen 

Imod denne forretning og dens afhjelmning hav-
es intet at erindre 

Hansen 
Niels Christensen 

Fremlagt og afhjelmet i Nørre Herreds ret den 
6. november 1837 

Aagaard 

Gebyr: 
Til retten 4 mark 8 sk. 
Justitsfonden 14 2/5 sk. 
Papirer __3_3/3_sk. 

ialt 5 mark lo sk. sølv. 



"7 

NIELS CHRISTENSEN TÆKKER 



: NIELS CHRISTENSPN'TÆKKER. 

Født i Høbjerg som søn af gårdfæster Chresten 
Nielsen Tækker og hustru Anna Andersdatter. 

I 8 0 I 
Født 29/7.og døbt i Åls& kirke 9/8 og båret af 
pig^n Bodil Andersdatter Brøggers af Grenå 
Fad^^re: Jens Tækker af Revn, Hans Slot og Niels 

Møller af Ålsrode samt Peder Madsen af 
Grenå ; 

Gift 1. gang med Inger Jensdatter^ 

Gift 2. gang med Sara Rasmusdatter. 
1857: . : r - ; 
Enkemand i Ålprode gårdmand Niels Christensen 
Tækker - søn af Chresten Nielsen Tækker i Hø-
bjerg - 55 år og Sara Rasmussen - datter åf gård 
mand Rasmus Sørensen i Kni - Ørum sogn - 41rår 

Forloveren Gårdmapd i Ålsrode Anders Iver- / 
sen og p 
gårdmand i Høbjerg Anders Tæk-
ker. 

Viet i Ålsø kirke 2o. juni 1857 



1878 

Død 9. april - begravet 17. april Niels Christen 
sen Tækker - gift gårdmand i Ålsrode. - 77 år 



Niels Christensen Tækkers familie 

Folketælling i Høbjerg 
I 8 0 I 

Chresten Nielsen Tækker husbonde 36 år begge i 
1. ægteskab - bonde og gårdbebo-
er . 

Anne Andersdatter hans kone 33 år 
Rasmus Christensen 4o år gift-l. gang tjeneste 

karl. 
Anne Jensdatter 15 år 
Peder Andersen lo år ugifte tjenestefolk. 
Niels Jensen Tækker husbonde 75 år begge i 1. 

ægteskab 
Karen Christensdatter 72 år hans kone 

Chresten Nielsen Tækker og Anna Andersdatter var 
Niels Christensens forældre og Niels Jensen Tæk-
ker og Karen Christensdatter var hans bedstefor-
ældre, der i I 8 0 I sidder på aftægt hos sønnen 
Chresten, 



NIELS CHRISTENSEN TÆKKERS 
FARFORÆLDRE. 



NIELS JENSEN TÆKKER 

1726 

Dom: X trinitatis d. 25. august døbt i Ålsø kirke 
Jens Sørensen Tækkers barn af Høbjerg med navn 

NIELS 
som min datter Anne Katrine bar og Degnens liden 
Mette fulgte hende 
Faddere: ( sammen med en anden dåb ) 

Søren Skærder af Skouhuset 
Jens Sørensen ? kone af Trustrup 
Niels Sørensen af Obdrup, 
Niels Nielsen Broge ^ 
Anders Andersen og Martinus Jensen 
Birthe Laursdatter af Homå 
begge vore piger Anne Christensdatter 
og Anna Rasmusdatter. 

1726 
Dom: 16. trinitatis d. 6. oktober intr. Jens Tæk-
kers kone af Jøbjerg 

1757 
d. 21. okt. copuleret Niels Tækker og Karen Chris ̂^̂  
tensdatter af Høbjerg 

18o5 
1. søndag efter Påske d. 21/4 blev afgangne Niels 
Jensen Tækker af Høbjerg begravet. Han døde d. 18^ 
april 79 år gi. 



KAREN CHRISTENSDATTER' 

Født 

1757 
Den 5. april trolovet Niels Jensen og Karen Chris 
tensdatter af Høbjerg. 

1757 
Den 21. oktober Cop. Niels Tækker og KaREN Christ 
ensdatter af Høbjerg 

18o4 
5. søndag efter trinitatis d. 1. juli blev af-
tægtsmand Niels Tækkers hustru afg. Karen Christ 
ensdatter begravet, som døde d. 26/juli - 76 år 
gi. 



1 

JENS NIELSEN TÆKKER. 

Født ca 1761 ^ 

Kirkebogen mangler. 

1777 
Dom: Quasimodo gen d. 6. april confirmeret i Ålsø 
kirke Jens Nielsen - Niels Tækkers søn af Høbjerg 
16 år. 



CHRESTEN NIELSEN TÆKKER 

1765 
Dom: 18. post tr initatis d. 6. okt. døbt Niels 

Tækkers barn af Høbjerg navnet 

CHRESTEN 

båren af Jens Smeds kone af Ålsrode. 
Faddere: Søren Jensen, Anders Jacobsen, Søren Pe 

dersen y/ 
Bodil Nielsdatter og 
Karen Sørensdatter. 

1765 
Dom: 23. p. tri. den lo. november intr. Niels Tæk i/ 
kers kone af Høbjerg 

1783 
Dom: Quasimodo gen. d. 27. april confirmeret i Ål 
sø kirke Christen Nielsen - Niels Tækkers søn af 
Høbjerg - født ibid 17̂ : år 



RASMUS NIELSEN TÆKKER 

1768 
Søndag efter Midfasté d. 2o. marts døbt Niels jens 
ens barn af Høbjerg navnlig 

RASMUS 
båren af Anders Hansens kone / 
Faddere: Søren Tækker, Jens Jørgensen og Jørgen 

Ingvorsen og 
Mette Marie Sørehsdatter. 

1768 
2. søndag efter Påske d. 17. april intr. Niels / 
Tækkers kone af Høbjerg 

1769 
5. søndag efter Påske d. 3o. april jordet Niels ^ 
Tækkers barn af Høbjerg. 



PEDER NIELSEN TÆKKER 

177o 
3. søndag i Fasten d. l&v marts døbt Niels Tækkers 
barn navnl. 

PEDER 
båren af Anders Hansens kone fra Ålsrode. 
Faddere: Søren Tækker, Niels Sørensen, Jens Jørgen 

sen Smed ^ 
Bodil Jensdatter og 
Kirsten Martinusdatter. 

177o 
2. søndag efter Påske d. 29. april intr. Niels ^ 
Tækkers kone af Høbjerg. 

1777 
Den 6. august kast jord på Niels Tækkers søn af 
Høbjerg navnl. PEDER - 6 år gi. 



y / 

BØRN AF NIELS JENSEN TÆKKER 
OG 

KAREN CHRISTENSDATTER 



CHRESTEN NIELSEN TÆKKER. 142 

Fer: 2 Nat Christ d. 26. december døbt Niels 
Tækkers barn af Høbjerg navnet 

CHRESTEN 
båren af Niels Murmands kone ^ 
Faddere: RaHS BoBtildsen 

Ras. Boel 
Niels Terkildsen 
Ole Ladekarl 
Anna Nielsdatter. 

1758 
Festo Gratiarum Aetiohis d. 11 februar intr. i Ål / 
sø kirke Niels Tækkers kone af Høbjerg. 

Død inden 1765 
Kirkebogen mangler. 



ANNE MARIE NIELSBATTER TÆKKER 

1772 
Dom: 1. post trinitatis d. 21. juni blev Niels 
Jensen Tækker og Karen Christensdatter af Høbjerg 
deres datter døbt i Ålsø kirke og kaldet 

ANNE MARIE 
Faddere: Jens Smeds kone fra Ålsrode ^ 

Maren Jensdatter, 
Ditlev Christensen, Rasmus Pedersen og 
Anders Jacobsen 

1788 
Dom: Quasimodo gen. d. 3o. marts confirmeret i Ho 
ed kirke Anne Marie Nielsdatter - Niels Tækkers 
datter af Høbjerg født ibid 15 % år gi. 



r j 

Folketælling i Høbjerg. 
1787 

Niels Jensen husbonde 60 år begge i 1. ægte-
skab bonde og gårdbeboer. 

Karen Christensdatter madmoder 56 år 
Jens Nielsen deres børn 26 år ugift 
Chresten Nielsen do 2o år ugift 
Anne Marie Nielsdatter 14 år do 
Søren Nielsen tjenestedreng 14 år ugift. 



Efter matriklen i Katholms jordebog er både Jens 
og Chresten gårdbrugere i Høbjerg. 18o7 
Niels Jensen Tækker og Karen Chfistensdatter bor 
hos sønnen Chresten 

Folketælling i Ålsrode 
I 8 0 I 

Chresten Nielsen Tækker husbonde 36 år begge 
i 1. ægteskab bonde og gårdbe 
boer 

Anne Andersdatter hans kone 33 år 
Rasmus Christensen Tjenestefolk 4o år gift 1. 

gang 
Anne Jensdatter 15 år ugift ^^ 
Peder Andersen lo år ugift 
Niels Jensen Tækker husbondens 75 år begge i 

forældre 1. ægteskab. 
Karen Christensdatter 72 år 



1804 

5. søndag efter trinitatis d. 1. juli blev af-
tægtsmand Niels Tækkers hustru afgangne Karen ir 
Christensdatter af Høbjerg begravet, som døde d. 
26. juni - 76 år gi. 

1805 
1. søndag efter Påske den 21. april blev afgangne 
Niels Jensen Tækker af Høbjerg begravet. Han døde 
d. 18. april 79 år gi. 



KØBEKONTRAKT. 
TIL 

NIELS CHRISTENSEN TÆKKER. 



KØBEKONTRAKT 

oprettet mellem underskrevne kammerherre, Major 
Ridder af Dannebrogen og den franske æreslegion, 
ejer af Katholm hovedgård med underliggende gods 
V. Dinesen som sælger og gårdfæster Niels Christ 
ensen Tækker som køber af en gård i Ålsrode by 
Ålsø sogn 

1 

Jeg Kammerherre Dinesen sælger og afhænder her-
med til Niels Christensen Tækker den gård i Åls-
rode by som han sidst har haft i fæste ifølge 
fæstebrev af 31/lo 1837 Matr. nr. 9 ^ og 9 ^ og 
nr. 1 af hartkorn 4 td. 3 skp. 2 fdk. 2 1/4 alb 
med gammelskat 39 Rbd 52 sk. tilligemed de på 
ejendommen værende bygninger med den besætning 
og inventarium som nu er godsejeren tilhørende-
alt således som samme nu befindes på følgende 
vilkår. 
a) Den anordnede købesum er 9ooo Rbd. 

Denne købesum berigtiges således: 
looo Rbd. i 11. juni termin 1859 
looo Rbd. i 11. dec. termin 1859 
looo Rbd. i 11. juni termin 186o 
hvorefter køberen erholder skøde på ejendommen 
mod for resten af købesummen 6ooo Rbd. at ud-
stede en 1. prioritets panteobligation i den 



solgte ejendom med besætning og inventarium 
men med den clausul at der i hver efterfølg-
ende termin afdrages loo Rbd. ^ altså Zoo Rbd 
årligt og at der erlægges en årlig rente af 
4% af obligationens pålydende og som blandt 
andet skal indeholde den bestemmelse at der-
som køberen ikk uden panthaverens samtykke 
bortsælger noget af pantet, ikke holder det i 
forsvarlig stand, pådrager sig skatterestance 
ikke til rette tider betaler afdrag og renter 
er sælgeren eller obligationens lovlige inde-
haver berettiget til at opsige capitalen med 
% års varsel med hvilket varsel den erstående 
Capital også kan opsiges til udbetaling i 11. 
juni termin 1863 og derefter i hver påfølgen-
de termin ligesom obligationen i det hele 
indestår sem for umyndiges midler betemt. 
Den hele købesum forrentes fra 11. dec. 1858 
med 4% i årlig rente ligesom den til enhver 
tid tilbagestående del af købesummen, hvilken 
rente erlægges hvert års 11. juni og 11. dec. 
termin med halvdelen hver gang. 

b) De dertil hørende landgildepenge og materialer 
samt hoveripenge bortfalder fra indeværende 
års begyndelse og forøvrigt er det en selv-
følge at fæstet ved afslutning af denne con-
trakt er ophørt i hvilken anledning køberen af 



leverer sit fæstebrev til cassation næst-
følgende retsdag og derimod udreder køberen 
til rette forfaldstider alle af gården gående 
skatter og afgifter og præstationer af hvad 
navn nævnes kan som nu er eller i fremtiden 
måtte vorde påbudne og når skøde på ejendom-
men er udstedt indbetales de kongelige skat-
ter og offentlige afgifter af køberen på amts 
stuen. 

c) Den 1/6 del af gårdens brandhæftelse som er 
indfriet fritages køberen for at forrente 
hvorimod aktieretten som afbenyttes er ham u-
vedkommende. 

d) Den hermed solgte ejendom står fra dags dato 
for køberens regning og ricico og svarer han 
i ildsvåde bygningernes assurancesum 

e) Alle af Denne handel og dens berigtigelse flyd 
ende omkostninger bæres uden undtagelse af 
køberen og erlægges på anfordring. 

f) Skulle køberen ikke panteopfylde sine forplig 
teiser efter denne kontrakt da er denne hand 
el ophævet og sælgeren berettiget til efter 
eget valg enten at sælge eller bortfæste gård 
en til andre uden dog at tilbagebetale den del 
køberen måtte have erlagt af købesummen. 

2 

Jeg Niels Christensen Tækker vedtager herved beting 



eiserne i eet og alt. 

Katholm den 21. jan. 1859 

Dinesen Niels Christensen 

Til vitterlighed: 

J. Th. Momme C. Bønløkke 



SKØDE. 

af 25/1 1861 læst 29/4 1861. 



Mandagen den 29/4 1861 blev i retten læst skøde 
fra kammerherre Dinesen til Katholm til Niels 
Christensen Tækker på gården Matr. nr. 9 ^ og 9 ^ 
og 1 Ålsrode. 

Underskevne Adolf Wilhelm v. Dinesen, kammerherre 
Major, Ridder af Dannebrogen og den franske æres-
legion samt Dannebrogsmand, ejer af Katholm hoved 
gård med underliggende gods tilstår og herved vit 
terliggør at have i overenstemmelse med vedhæfte 
de købekontrakt af 21/1 1859 solgt og afhændet 
ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles over 
drager fra mig og arvinger til Niels Christensen 
Tækker den gård i Ålsrode by, Ålsø sogn som han 
til denne tid har haft i fæste med tilliggende af 

a b 
hartkorn under Matr. nr. 9 og 9 og Matr. nr. 
1 - 4 td. 3 skp. 2 fdk. 2 1/4 alb. med gammelskat 
29 Rbd. 52 sk. og den ved gården værende besæt-
ning og inventarium. 
Og da køberen har berigtiget den anordnede købe-
sum 9ooo Rbd. skriver ni tusinde Rigsbankdaler 
rigsmønt derved at han mig kontant har betlat mig 
4ooo Rbd. og for resten 5ooo Rbd. har udstedt lov 
formlig 1. prioritets panteobligation i den solg 
te ejendom som i købekontrakten er bestemt så til 
skøder jeg herved til bemeldte Niels Christensen 
Tækker den foranbetegnede og her ved den påberåb 
te købekontrakt solgte ejendom således og på de 



vilkår som i købekontrakten er stipulerede og 
med de samme rettigheder, byrder og forpligtel-
ser hvormed jeg ifølge skøde af le/9 184o læst 
14/9 184o har ejet den. 
Det befalede skødekort over den herved solgte ej-
endom findes medhæftet. 
Dette til bekræftelse under min hånd i vidners 
overværelse 

Katholm den 25/1 1861 

Dinesen 

Til vitterlighed: 

C. M. Arendrup L. Fohlmann 

Anm: 
I henhold til det vedlagte matrikelkort haves 
intet imod dette skødes tinglæsning. 

Randers amtsstue d. 2o/4 1861 

Rosenørn. 
Læst tilligemed den vedfæftede købekontrakt i Nør 
re Herred og en del af Sdr. Herreds ret den 29/4 
1861 og protokolleret 

G. Nyborg. 



MAGESKIFTE 



1867. 

Dette år udstykkes en parcel Matr. nr. 9 ^ efter 
indenrigsministeriets approbation af 12/3 1867. 
Denne parcel mageskiftes med parcellen lo ^ ud-
stykket fra Matr. nr. lo ^ ejet af Søren Pedersen 
Bager. 
Der er ingen penge mellem Niels Christensen Tækker 
og Søren Pedersen så parcellerne har været lige 
meget værd. 



NIELS CHRISTENSEN TÆKKERS 
HUSTRU 

INGER JENSDATTER. 



INGER JENSDATTER. 

1798 
4. søndag efter Hellig 3. Kongers dag d. 28. janu 
ar blev gårdmand Jens Sørensen og hustru Else 
Clausdatter af Ålsrode deres datter, som var født 
d. 18. januar og den påfølgende 21. ved hjemmedåb 
en kaldet 

INGER 
fremstillet til sin dåbs publication i Ålsø kirke 
af pigen Anna Andersdatter på Katholm. 
Faddere: Søren Iversen af Ålsrode, 

Jacob Andersen og Søren Clausen af Hø-
bjerg samt 

Niels Christensen af Ålsø 

ca 183o/31 gift med Niels Christensen Tækker. 

1857. 
27. februar død Inger Jensdatter og begravet 5/3 
- datter af gårdmand Jens Sørensen i Ålsrode -
gårdmand Niels Christensen Tækkers kone af Ålsro-
de. 



BØRN AF NIELS CHRISTENSEN TÆKKER 
OG 

INGER JENSDATTER. 



JENS CHRISTIAN NIELSEN' 

1832 
Født d. 3o/lo og døbt 22. søndag post trinitatis 
d. 18/11 - søn af indsidder Niels Christensen og 
Inger Jensdatter af Høbjerg. 
Faddere: Laurs Jensen Jep af Dolmer 

Gårdfæsterne Chresten Jensen og Anders 
Iversen af Ålsrode samt 
pigen Catrine Christensdatter af Grenå 
som bar barnet 

1833 
Død 4/2 og begravet 12/2 - søn af indsidder Niels 
Christensen Tækker af Høbjerg. 1/3 år gi. 



Folketælling i Høbjerg 
1834 

nr. 26 - en gård: 

Christen Nielsen 71 år gift gårdmand 
Anne Andersdatter 67 år gift hans kone 
Jens Peder Klitboe 22 år ugift 
Else Kirstine Christensdatter 18 år ugift 

Tjenestefolk. 
Niels Christensen 33 år gift 
Inger Jensdatter 37 år gift tjenestefolk. 



JENS CHRISTIAN NIELSEN 

1835. 
Født 25/4 og døbt 14/6 i Ålsø kirke 
Søn af indsidder Niels Christensen Tækker og Ing-
er Jensdatter i Høbjerg 
Faddere: Gårdfæsterne Anders Iversen og Chresten 

Jensen af Ålsrode 
Husmand Laurs Jep af Dolmer samt 
sidstnævntes kone som bar barnet. 

1836 
Jens Christian Nielsen - død d. 26/1 og begravet 
26/1 - søn af indsidder Niels Tækker af Høbjerg 
3/4 år. gi. 



Folketælling i Ålsrode 
184o 

Niels Christensen Tækker 39 år gift gårdfæster 
Inger Jensdatter 42 år gift hans kone. 
Else Marie Jacobsdatter 5 år ugift hans pleje-

datter 
Jens Tøgersen 16 år ugift tjenestekarl 
Anne Kirstine Sørehsdatter 17 år ugift tjeneste 

pige. 



CHRISTIANE NIELSDATTER. 

1841 
Født d. 25/4 og døbt i kirken d. 4/7 
datter af Gårdfæster Niels Christensen Tækker og 
Inger Jensdatter i Ålsrode, 
Faddere: Gårdfæsterne Anders Iversen og Rasmus 

Jensen af Ålsrode 
Laurs Jep af Dolmer samt sidstnævntes ko 
ne som bar barnet. 

1841 
Død d. lo. august og begravet d. 15. august 
Datter af gårdfæster Niels Tækker i Ålsrode 1/4 år 



Folketælling i Ålsrode 
1845 

nr. 35 - en gård 
Niels Christensen 43 år gift født i sognet 

gårdmand 
Inger Jensdatter 47 år gift født i sognet hans 

kone 
Else Marie Jacobsdatter lo år ugift født i Seg 

sneå plejedatter. 
Christen Nielsen 21 år ugift født i sognet 
Sara Rasmusdatter 3o år ugift født i Ørum sogn 
Jens Pedersen 35 år gift født i sognet dag-

lejer 
Anne Marie Pedersdatter 23 år gift født i sog-

net hans kone 
Marie Elisabeth Jensdatter 3 år ugift født i 

sognet deres barn 



Folketælling i Ålsrode 
1850 

Niels Christensen 48 år gift gårdmand født i 
sognet 

Inger Jensdatter 52 år gift hans kone født i 
sognet 

Søren Peder Christensen 9 år ugift plejebarn 
født i sognet 

Anna Elesabeth Andersdatter 16 år ugift 
tjenestepige 

Christen Christensen 37 år ugift tjenestekarl 
Peder Jensen 55 år gift indsidder daglejer 
Maren Sørensdatter 53 år gift hans kone. 



NIELS CHRISTENSEN TÆKKERS 
2. HUSTRU 

SARA RASMUSDATTER 



SARA RASMUSDATTER. 

Født ca 1815 i Kni i Ørum sogn som datter af gård 
mand Rasmus Sørensen 

I 184o befinder hun sig som tjenestepige i Ålsrode 
på gården Matr. nr. 16 hos Søren Andersen Præst og 
siden hos Niels Christensen Tækker og Inger Jens-
datter. 

1857. 
Enkemand i Ålsrode gårdmand Niels Christensen Tæk 
ker - søn af Christen Nielsen Tækker i Høbjerg 
55 år og 
Sara Rasmussen datter af Rasmus Sørensen i Kni -
Ørum sogn 41 år copuleret i Ålsø kirke 2o/6 ef-
ter foregående tillysning. 

Forlovere: Gårdmand i Ålsrode Anders Iversen 
Gårdmand Anders Tækker i Høbjerg 

1898. 
Død 27/7 i Ålsrode og begravet i Ålsø kirke 2/8 
Sara Rasmussen - enke i Ålsrode født i Kni Ørum 
sogn som datter af husmand Rasmus Sørensen i Kni 
enke efter gårdmand Niels Christensen Tækker i Åls 
rode. 



BØRN AF NIELS CHRISTENSEN TÆKKER 
OG 

SARA RASMUSDATTER. 



INGEN FÆLLESBØRN. 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

Niels Christensen Tækker 59 år gift født i seg 
net gårdejer og husfader 

Sara Rasmusdatter 46 år gift født i Ørum sogn 
hans kone husmoder. 

Chresten Rasmussen 25 år ugift født i sognet 
Birthe Rasmussen 54 år ugift født i Grenå 
Jensine Jensen 16 år ugift født i Hoed sogn 

tjenestefolk. 



Niels Christensen Tækker dør i Ålsrode 9/4 1878 
og Sara Rasmusdatter sidder derefter med gården 
som hun sælger ved skøde af 29/3 1879 - læst 
7/7 1879. 
Hendes adkomst berigtiges først ved skifteudskrift 
læst 24/12 1883. 



SKØDE FRA SARA RASMUSDATTER 
TIL 

LARS PETER RASMUSSEN MOLBO 



SKØDE. 

Underskrevne Sara Christensen - enke efter gårdej-
er Niels Christensen Tækker af Ålsrode gjør vitter 
ligt at jeg herved sælger og skøder til Lars Peter 
Rasmussen - der er gift med min plejedatter Sofie 
Kristine Hansen efternævnte ejendomme i Ålsrode by 
Ålsø sogn 

a b 
Matr. nr. 9 og 9 af Ålsrode by af hartkorn 

3 td. 4 skp. 2 fdk^ 1 1/4 alb. og 
Matr. nr. 9 ^ 1% alb. samt 
Matr. nr. 1 i Ålsrode kær af hartkorn 1 skp. 1 fdk 

% alb - tilsammen gammelskat 67,87 kr. med 
de på ejendommen værende bygninger 

Den mod fornævnte ejendom forenede jordlod Matr. nr 
lo ^ af Ålsrode af hartkorn 1 skp. 3 fdk. 1 3/4 alb 
og gammelskat 1 kr. 
tilligemed den ved gården værende gødning, avl, og 
afgrøde, besætning, avisredskaber, ind- og udbo 
uden undtagelser på følgende vilkår. 

1 
Køberen overtager ejendommen m.v. og betaler skat-
ter og afgifter af samme fra 1. januar d.år. at 
regne. 

2 
Aktieretten for 1/6 bankhæftelse medfølger ikke ej 
endommen og denne er tiendepligtig. 



1891 

Køberen og eventuelle efterkomnende ejere udreder 
til mig sålænge jeg lever følgende aftægt. 
a) Køberen opfører på gårdens ejendom omtrent 5o 

alen øst for gårdens bygninger et stuehus af 
en stengrundmur og tegltag på 6 fag med 15 al-
ens længde og 12 alens vidde samt 3% alens høj-
de fra sokkel til tag og indretter bygningen al 
deles således som jeg foreskriver og udstyrer 
den efter min anvisning. Denne bygning, der 
skal være i komplet beboelig inden 1. juli d.år 
forbeholdt mig til udelukkende brug og afbenyt 
telse for min levetid og den bliver af køberen 
vedligeholdt til enhver tid i god stand 

b) Årligt leverer køberen mig 5 td. rug- 5 td. byg 
2 skp. boghvede, 2 td. kartofler, 8 lispund 
fersk flæsk, der tages af en gris på mindst 16 
lispund, således at de^8 lispund bliver den ene 
halvdel af grisen. 2 lammekroppe^a^2 lispund 
stykket, 8 lispund smør, 4 lispund ost, 2 fede 
gæs, 8 pund uld, 1 lispund hør, 8 snese hønse-
æg, 8 læs æltetørv , 1 favn klovbøgebrænde og i 
penge 2oo kr. 
Rug, byg og boghvedegryn leveres med halvdelen 
hver 1. maj og 1. november stedse forud for et 
% år. 
Kartofler og ost i oktober mdr. Flæsket i tiden 



fra november til jul. Lammekroppene og gæssene 
først i november. Smør med lo 2/3 lispund den 
1. i hver mdr. Uld og hør først i november, ægge 
ne med 2 snese den 1. marts, 2 snese d. 1. maj 
ligeledes d. 1 juli og 1 september. Tørvene i 
juli , brændet i februar og pengene med 5o kr. 
hver 1. maj, 1 august, 1 november og 1 februar 

c) Daglig leveres mig på min bopæl hver morgen 2 
potter usyrnet mælk 

d) Der indrettes en forsvarlig brønd ved min af-
tægtsbolig og indtil denne bolig er færdig bli-
ver jeg boende i gårdens stuehus. 

e) Køberen skal være pligtig til ikke alene at be-
fordre læge til mig i min sygdom, men også el-
lers at køre for mig når oh hvorhen jeg vil. 
Ligeledes skal køberen bekoste mine medicament-
er i min sygdom. 

f. Af gårdens grund ved aftægtsboligen indrettes 
1/4 skp. land som have hvilken skal være til 
min afbenyttelse alene. 

g) 
Når jeg ved døden afgår bekoster køberen min 
hæderlige begravelse. 

h) Af det køberen overdragne bohave udtager jeg 
hvad jeg finder for godt til brug og afbenyttel 
se for min livstid. 

i) Til sikkerhed for den ovennævnte aftægt forbe-



holder jeg mig panteret næst efter 5ooo kr i 
den køberen overdragne ejendom med gødning ag 
afgrøde, besætning og inventarium 

Thi skal de ovennævnte ejendomme med deres anførte 
tilbehør herefter tilhøre Lars Peter Rasmussen på 
de ovennævnte vilkår. 
Underskrevne Lars Peter Rasmussen erkjender at ha-
ve afkøbt Sara Christensen de foranførte ejendomme 
på nævnte vilkår og giver hende den i post i an-
meldte prioritet for aftægten i hvilken henseende 
nærværende skøde bliver at tinglæse tillige som 
pantebrev. 
Aftægten anslåes til følgende værdi: 
Indretning af aftægtsbolig 12oo kr. 
Begravelsesomkostninger loo kr 
De årlige præstationer efter post a) -
b) f) til 600 kr. 
der for 5 år udgør 3ooo_kr^_ 

lait 43oo kr. 
men da dette beløb ikke svarer til værdien af de 
overdragne ejendomme eller kan ansees som et pas-
sende vederlag for samme angives dennes værdi så-
ledes 
For den faste ejendom 2o,ooo kr 
For besætning og avisredskaber, ind og 
udbo til 6ooo_kr^ 

lait 26,000 kr 



Det tilføjes pt undertegnede Sara Christensen har 
som eneste arving overtaget boet efter min afdøde 
mand der havde skøde tinglæst 29/4 1861 og 29/7 
1867 på de overdragne ejendomme. 

p.t. Grenå d. 29/3 1879 
Sara Christensen Lars Peter Rasmussen 

f. Rasmussen m.f.p. 

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed og da-
teringens rigtighed , hvorhos vi attesterer at Sa 
ra Christensen født Rasmusdatter forinden hun ført 
pen underskrev foranstående skøde ratikerede sam-
mes indhold der blev hende forelæst. 

Grenå ut supra 

Lunøe Frederik Brochmann 



I 1883 køber Lars Peter Rasmussen gården Matr. nr 
af Rasmus Nie 

en købekontrakt. 
af Rasmus Nielsen Bønløkke. Der udstedes først 



KØBEKONTRAKT. 

oprettet mellem gårdejer Rasmus Nielsen Bønløkke 
af Ålsrode som sælger og gårdejer Lars Peter Ras-
mussen samme steds som køber. 
Underskrevne Rasmus Nielsen Bønløkke sælger til 
Lars Peter Rasmussen en del af den mig efter skøde 
læst 24/3 1879 tilhørende ejendom Matr. nr. 4 ^ og 
17 af Ålsrode samt Matr. nr. 7 af Ålsrode kær 
af hartkorn henholdsvis 3 td. 7 skp. 2 fdk. 2% alb 
— 3 skp. 1 fdk. 1 1/4 alb og 1 skp. 1 fdk. 2 1/4 
alb nemlig den del der ligger nord for byen med 
undtagelse af " Enghaven " og hvilken del udgør om 
trent 4o tdl. på følgende vilkår. 

1 
Det solgte bliver snarest muligt at udstykke og de 
dermed forbundne omkostninger udreder sælgeren. 

2 
Ejendommen svarer tiendevederlag og aktieretten 
for den 1/6 bankhæftelse er reserveret en tidlige 
re ejer. 

3 
Køberen modtager ejendommen d. 1/4 d.år. 

4 
Købesummen er accorderet til 24,ooo kr. der berig 
tiges ved kontant betaling af 6ooo kr. ved tiltræd 
elsen d. 1/4 d.år. uden renter og ved kontant beta 
ling af 18000 kr. i 11/12 terminen dette år med et 



halvt års rente a" 5% 
5. 

Udenfor købesummen og uden afgang i denne overtag 
er , tilsvarer og fra 1/4 d.år udreder køberen af 
den på ejendommen hvilende aftægt til enken Mette 
Pedersen Slot ifølge kontrakt af 4. læst d. 6/lo 
1873 og hvilken aftægt ved kapitalisering er ansat 
til 6oo kr. en forholdsvis del nemlig 1/3 , der 
kapitaliseres til 2oo kr. og består i at han præ-
sterer alle kørsler for aftægtskonen, leverer hen 
de årligt en favne bøgeknippe brænde hjemkørt og 
opsat. Indrømmer aftægtskonen ret til foder og 
græsning til 1 får med yngel om somren til slagte 
tid sammen med køberens egne får. Denne aftægt er 
prioriteret i sælgers ejendom læst næst 24,ooo kr 

6 

Uforhæftet skøde meddeles i 11/12 termin dette år 
såsnart de forfaldne I8000 kr. med renter er betalt 
Omkostningerne ved denne kontrakt med skøde deles 
lige. 
Underskrevne Lars Peter Rasmussen erkender at have 
afsluttet denne kontrakt med Rasmus Nielsen Bøn-
løkke på de anførte vilkår. 

p.t. Grenå d. 17/3 1883 
Rasmus Nielsen Bønløkke Lars Peter Rasmussen 

Til vitterlighed 
Lars Bønløkke Fr. Brochmann. 



SKØDE. 

Da købesummen 24,ooo kr. er berigtiget ved kontant 
betaling meddeles herved skøde til Lars Peter Ras-
mussen på de i købekontrakten nævnte grundstykker, 
der ved indenrigsministeriets udstyknings resoluti 
on af 28/11 1883 er betegnet: 
Matr. nr. 4 ^ af Ålsrode og ansat for hartkorn til 

3 td. 3 skp. 3 fdk. 2 alb og gammelskat 5o,57 
kr. og udreder præstekorntiende - rug og byg 
1 td. 3/4 alb , havre 6 skp. 3 1/4 alb. 

Småredsel. 
Til præsten Til skoleholderen 

1 skp. rug 1 skp. rug og 1 1/4 skp. 
3% skp. byg byg 

Det bemærkes at ved sammenlægningsbevillingen af 
d.d. der tinglæses samtidig med nærværende ejendom 
Matr. nr. 4 ^ med køberens tidligere ejendom Matr. 
nr. 9 ^ af Ålsrode by og Matr. nr. 1 af Ålsrode 
kær. 
Ejendommen svarer tiendevederlag 

Thorsø d. 14/12 1883 
Rasmus Nielsen Bønløkke 

Til vitterlighed. 
Kr. Nielsen Kars Rasmussen. 

Læst 24/12 1883 



SAMMENLÆGNINGSSKRIVELSE. 

Vi Christian d. 9. af Guds nåde, konge til Danmark 
de Venders og Gothers, hertug til Schlesvig, Hol-
sten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg 
Gjør vitterligt, at Vi efter allernådigste ansøg-
ning og derover indkommende erklæring, alier nådig 
st haver bevilget og tilladt, ligesom Vi også i 
overenstemmelse med allerhøjeste resolution af 5/7 
1845 herved bevilger og tillader at Lars Peter Ras 
mussen må sammenlægge sine gårde Matr. nr. 9 ^ af 
Ålsrode by og 1 af Ålsrode skov af hartkorn 3 td. 
5 skp. 3 fdk. 1 3/% alb gi. skat 58,56 kr. og Matr 
nr. 4 ^ af Ålsrode by, Ålsø sogn af hartkorn 3 td. 
3 skp. 3 fdk. 2 alb og gammelskat 5o, 57 kr. og 
drive disse jorder under samme brug på vilkår at 
de kongelige skatter og afgifter, prioriterede 
panthavere og alle andres rettigheder bliver ved 
denne forandring aldeles uforkrænkede samt at hvis 
der måtte opstå søgsmål om udstykningen af ejendom 
men ved den omstændighed at der af de sammenlagte 
jorder ville blive en hovedparcel tilbage med et 
tilliggende af mindst 2o tdl bonitets areal til 
taxten 24, ikke skal medføre nogen ret for vedkom-
mende til at fordre udstykningen approberet i hen-
hold til forordn, af 3/12 1819 & 1. Hvorefter ved 
kommende haver sig at rette. 



Forbydende alle og enhver imod det som Ar foreskrev 
et står, hinder eller forfang at gøre. 

Skrevet i vor kongelige recidensstad 
København d. 28/11 1883 

Under Vor kongelige segl og efter hans kongelige 
Majestæts allernådigste befaling 

E. Skeel. 



Lars Peter Rasmussen døde i Ålsrode 31/5 1891 og 
hans kone får adkomst til gården ved skifteud-
skrift læst 24/10 1892. 
Efter sit giftermål med Peder Pedersen i 1893 får 
denne gården. 



SKIFTEUDSKRIFT. 
Afdødes enke Sofie Kristine Rasmussen f. Hansen 
meddelte og med hende hendes fader gårdejer Hans 
Sørensen Skriver af Ålsrode. 
Enken opgav at afdøde ikke har været i andet ægte-
skab samt at arvingerne foruden hende selv er deres 
5 fælles børn 1) Maren Rasmussen 11 år, 2) Hertha 
Rasmussen 7 år , Ingeborg Rasmussen 6 år, 4) Gu-
stav Anker Rasmussen 5 år, 5) Peder Ewald Rssmus-
sen 1/4 år gi. 
Som værge for de umyndige mødte og blev beskikket 
gårdejer N. Nicolajsen af Ålsrode. 
Enken ansøgte skifteretten om tilladelse til for 
de umyndige vedkommende at hensidde i uskiftet bo. 
Gårdejer N. Nicolajsen erklærede som værge for bør 
nene at han anbefalede enkens andragende. 
Skifteretten meddelte enken den ansøgte tilladel-
se for de umyndiges vedkommende. Boet overdrages S6 
ledes enken til hensiddende i uskiftet bo. 
Boet berigtiget. 

Sofie Kirstine Rasmussen 
Niels Nicolajsen 

Skifteretten hævet 
A. Hauskild 

Vidner: Fr. Ulrich A. Villesen 
Foranstående skifteudskrift bedes tinglæst som ad 
komst for afdøde Lars Peter Rasmussens enke Sofie 



Kirstine Rasmussen f. Hansen på efternævnte skøder 
tilhørende ejendommen i Ålsø sogn 
Matr. nr. 4 

^ af hartkorn 3-1- 2 - o - gi. skat 
lo4, 92 kr. 

Matr. nr. 1 af Ålsrode kær af hartkorn o - 1 . 1 -
% - - under Matr. nr. 4 ^ 

Matr. nr. 9 ^ af hartkorn 3 - 4 - 2 - 1 1/4 - lige 
ledes 

Matr. nr. 9 ^ af hartkorn o - o - o - % gi. skat 
9,31 kr. 

Matr. nr. lo ^ af hartkorn o - 1 - 3 - 1 3/4 og 
gi. skat 4 kr. 

Af hvilke Matr. nr. 4 
tilhørte afdøde ifølge skø 

de 14/12 1883 - læst 24/12 1883 medens de øvrige 
haves ved skøde af 29/3 1879 - læst 7/7 s.år. hvor 
hos bemærkes at der den 24/12 1883 findes tinglæst 
bevilling til sammenlægning af Matr. nr. 4 ^ med 
Matr. nr. 1 af Ålsrode skov og Matr. nr. 9 ^ 
Angående hæftelser bemærkes at på Matr. nr. 4 ^ og 
1 af Ålsrode skov og 9 ^ hæfter obligation læst 24 
dec, 1883 til kreditforeningen stor 32ooo kr. 
Obligation læst 11/1 1886 til Judithe Brun 9ooo kr 
En aftægt til Sara Christensen på Matr. nr. 9 ^ og 
lo ^ - Obligation til kreditforeningen læst lo/l 
1887 stor 48oo kr. - Obligation til P. Bønløkke 
læst 1/2 1886 stor 3ooo kr. 



Aktieretten for 1/6 bankhæftelse af Matr. nr. 9 ^ 
og 9 ^ og Matr. nr. 1 er reserveret 
Matr. nr. 9 ^ og lo ^ skulle være forenede. 

Grenå d. 6/7 1892 

For vedkommende 
A. Hauschild 



NÆSTE EJER AF TÆKKERSMINDE 
LARS PETER RASMUSSEN MOLBO 

1879 - 1891 



LARS PETER RASMUSSEN MOLBO 

1849 
Født i Homå 17/12 som søn af husfæster og dagle-
jer Rasmus Rasmussen Molbo og hustru Mariane 
Jensdatter. 

Folketælling i Homå 
185o 

Rasmus Rasmussen Molbo 39 år født i Fuglslev 
sogn, husfæster og daglejer -
husfader. 

Mariane Jensdatter 42 år født i Lyngby sogn 
hans kone 

Jensine Rasmussen 5 år 
Rasmus Rasmussen 3 år ugifte deres børn 
En udøbt dreng 1 år 

Den udøbte dreng var Lars som i 
1879 var tjenestekarl i Ålsrode. 

1879 
Lars Peter Rasmussen Molbo - 29 år - ungkarl og 
Tjenestekarl i Ålsrode og pige Sofie Kristine 
Hansen - 19 år - pige i Ålsrode viet 14. marts 
1879 i Ålsø kirke - 1. søndag i fasten. 
Forlovere: Gårdmand Søren Pedersen Bager 

Gårdmand Hans Sørensen Skriver 



1891 
Død 31. maj og begravet i Ålsø kirke 6. juni -
gift gårdmand i Ålsrode - 41 år gi. 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

5. familie 
En gård: 

Lars Peter Rasmussen 3o år gift født i Homå 
sogn gårdejer husfader. 

Sofie Kristine Rasmussen f. Hansen 2o år født 
i sognet hans kone 

Anton Jensen 22 år ugift født i sognet 
Frederik Andersen 16 år ugift født i sognet 
Marie Jensen 17 år ugift født i sognet 
Ane Pedersen 18 år ugift født i Århus 
Rasmine Hansen 9 år ugift født i sognet pleje 

datter. 



LARS PETER RASMUSSEN MOLBOES HUSTRU 
SOFIE CHRISTINE HANSEN 



SOFIE CHRISTINE HANSEN. 

1859 
Født 5. august og døbt i Ålsø kirke 4. september 
- datter af Hans Sørensen Skriver og hustru Mette 
Marie Sørensen - 23 år 
Faddere: Gårdmand Lars Bønløkkes kone i Ålsrode 

Smed Jørgen Rasmussen 
Ungkarl R^ Martinussen 
Mikkel Sørensen i Ålsø 

Gift 1. gang i Ålsø kirke med Lars Peter Rasmussen 
Molbo 

1879 
Lars Peter Rasmussen Molbo - 29. år - ungkarl og 
tjenestekarl i Ålsrode og pige Sofie Kristine Hans 
en - 19 år - pige i Ålsrode 
Viet 14. marts i Ålsø kirke - 1. søndag i fasten. 

Forlovere: gårdmand Søren Pedersen Bager 
gårdmand Hans Sørensen Skriver. 

Gift 2. gang med Peder Pedersen. 

1893. 
Ungkarl Peder Pedersen - 23. år gårdbestyrer i Åls 
rode - født i Sahl/ Gullev sogn den 14. december 
1869 som søn af bestyrer Rasmus Pedersen på Dram 
melstrup Fattiggård og hustru Petrea Cecilie Pe-
dersen og 



enken Sofie Kristine Hansen - 33 år - af Ålsrode 
født i Ålsrode 5. august 1859 - datter af husmand 
Hans Sørensen Skriver og hustru Mette Marie Sørens 
en i Ålsrode. 
2. ægteskab - Den sidste mand gårdejer Lars Peter 
Rasmussen i Ålsrode døde 31. maj 1891 
Forlovere: Rasmus Petersen ^ bestyrer af " Råmose 

gård " 
Hans Sørensen Skriver - gårdmand i Åls 
rode. 

Kongebrev af 31. januar 1893 
Skifteattest fra Grenå af 14.februar 1893 
Fattigattest fra Sahl/ Gullev sogn af 14/2 1893 
Viet i Ålsø kirke 7. februar 1893 

Død i Ålsrode 8. februar 1937. 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

11 familie 

Hans Sørensen Skriver 27 år gift født i sognet 
avlsbruger 

Mette Marie Sørensen 24 år gift født i sognet 
hans kone. 

Søren Martinussen Hansen 3 år ugift født i sog 
net 

Sofie Christine Hansen 1 år ugift født i sognet 
deres børn. 

Sofies søskende rejste til america og slog sig n 
ned i Califonien i byen Selma hvor der var en hel 
dansk koloni. 
Hans Sørensen Skriver rejste selv med sin 2. kone 
Mette til samme by og her døde Hans Sørensen 1913 
Mette døde sammesteds 1911. 



BØRN AF LARS PETER RASMUSSEN MOLBO 
OG HUSTRU 

SOFIE CHRISTINE HANSEN 



AGNES RASMUSSEN. 

Født i Ålsrode 1881 

1881 
Født den 2. december - hjemmedøbt 16. januar 1882 
og døbt i Ålsø kirke 25. marts 

Moderen 22 år. 
Faddere: Forældrene 

Gårdejer Hans Skriver i Ålsrode 
Gårdejer Martin,Brun i Ålsrode 
Pige Augustine Pedersen i Ålsrode 

1884 

Agnes Rasmussen død 1/11 1884 - datter af gård 
mand Lars Peder Rasmussen i Ålsrode år gi. 



NIELS ANKER RASMUSSEN 

Født i Ålsrode 1883 

1883 
Født 11. februar i Ålsrode og døbt i Ålsø kirke 
3. maj. 
Faddere: Forældrene. 

Judithe Brun 
Søren Bager 
Hans Skriver - alle af Ålsrode. 

Moderen 23 år. 

1884 
Død i Ålsrode 12/6 



HERTHA MARGRETHE RASMUSSEN. 

Født i Ålsrode 1884 

1884 
Født i Ålsrode 14. marts og døbt i Ålsø kirke 9. 
maj 
Faddere: Forældrene 

Pige Christiane Pedersen 
Gdr. Hans Sørensen Skriver 
Gdr. Søren Pedersen Bager. 

Moderen 24 år 

17/4 1898 konfirmeret i Ålsø kirke 

19o8 
Ungkarl Morten Holger Johannes Brun 25 år consti-
tueret communelærer i Esbjerg født i Ribe 13/8 
1882 søn af cantor og lærer Peder Nielsen Bier-
rum og hustru Lorentze Frandsen i Ribe 
gift 16/5 19o8 med pige 
Herta Margrethe Rasmussen 24 år af Ålsrode, født 
i Ålsrode 17/3 1884 datter af gårdejer Lars Peter 
Rasmussen og hustru Sofie Kristine Hansen i Åls-
rode. 

Forlovere: Peder Pedersen gdr. i Ålsrode 
C. Bierrum trafikassistent i Gjel-
sted. 



INGEBORG RASMUSSEN. 

Født i Ålsrode 1885 

1885 
Født 26. april 1885 i Ålsrode og døbt i Ålsø kirke 
14. juni 
Faddere: Forældrene 

Johannes Bruns enke 
Hans Sørensen Skriver 
Søren Pedersen Bager 

Moderen 25 år 

9/4 1899 konfirmeret i Ålsø kirke 

19o8 

Gift i Ålsø kirke 1/8 19o8 med 
Ungkarl Axel Hansen - 26 år - gårdbestyrer af Juuls 
gård, Udby sogn, født på Fønsskov Eliegård 13/11 
1881, søn af gårdbestyrer Carl Frederik Christian 
Hansen og hustru Ane Elise Jespersen af Fønsskov 
Eliegård 

Forlovere: Peder Pedersen - gårdmand i Ålsro 
de 
Jens Christian Hansen - forpagter 
af Risbro 



GUSTAV ANKER RASMUSSEN. 

Født i Ålsrode 1886 

1886 
Født i Ålsrode 12. maj og døbt i Ålsø kirke 4. jul: 
Fadderne: Forældrene 

Frk. E. Drewsen i Ålsrode 
Gdr. Hans Skriver 
Gdr. Søren Bager 

Moderen 26 år. 

3o/9 19oo konfirmeret i hoed kirke. 

Gustav rejste til Århus og her døde han 11/4 1972 



MARIE RASMUSSEN. 

Født i Ålsrode 2o/2 I880 

Konfirmeret 1/4 1894 i Ålsø kirke 

19o6 

Rasmus Bille - ungkarl 28 år lokomotivfyrbøder 
af Århus, født i Trustrup 6/12 1877, søn af gdr 
Niels Bille og hustru Sofie Jensen af Revn 
gift 28/4 19o6 i Ålsø kirke med 
Marie Rasmussen 26 år af Ålsrode, datter af 
gdr. Lars Peter Rasmussen og hustru Sofie Krusti 
ne Hansen af Ålsrode, født i Ålsrode 2o/2 I880 

1928 

Marie død i Trustrup 2o/2 1928 



PEDER EWALD RASMUSSEN. 

Født 8/9 189o i Ålsrode, søn af gdr. Lars Peter 
Rasmussen og hustru Sofie Kristine Hansen.og døbt 
19 /10 1890 
Faddere: Forældrene 

Pige Severine Pedersen I Ålsrode 
Gdm. Niels Nicolajsen i Ålsrode 
Gdm. Hans Sørensen Skriver. 

19o4 
Konfirmeret 2/lo i Ålsø kirke. 

Peder fik en gård på Sjælland, men kunne ikke blive 
siddende ved den og rejste til København og havde 
her et mælkeudsalg 
1972 
Død i København 22/12 1972. 



SOFIE CHRISTINE HANSENS 2. MAND 
PEDER PEDERSEN 



PEDER PEDERSEN. 

Født 14. december 1869 i Sahl/ Sullev sogn som søn 
af Rasmus Pedersen og hustru Petrea Cecilie Peder 
sen 

Gift 7. februar i Ålsø kirke med enken Sofie Chris 
tine Hansen på Tækkersminde. i 1893. 

19gl. 
Død i Ålsrode 

Solgte gården 1925 til sin søn 
Holger og flyttede ned i " Villaen " et hus byg 
get i haven til " Tækkersminde " 

Huset blev bygget samme sted som aftægtsboligen 
til Sara Rasmussen 



PEDER PEDERSEN 
EJER AF TÆKKERSMINDE 1893 1 1924 



BØRN AF GÅRDMAND 
PEDER PEDERSEN 

OG 
SOFIE CHRISTINE HANSEN 



HOLGER PEDERSEN 

Født i Ålsrode 1896 
1896 
Født 27. november og hjemmedøbt 28. november og 
fremstillet i Ålsø kirke 14/3 1897 
Forældre: Gårdmand Peder Pedersen af Ålsrode 

og hustru Sofie Christine Hansen - 37 
år. 

Faddere: Barnets forældre 
Sognefoged Andreas Hansen og hustru af 
Hoed 



AGNES PETREA SARAH PETERSEN. 

Født 25/10 1893 døbt 11/2 1894 
datter af gdr. Peter Pedersen og Sofie Hansen -
34 år af Ålsrode 
Faddere: Fattiggårdsbestyrer Rasmus Pedersen og 

hustru i Drammelstrup på " Råmosegård" 
Gdr. Hans Sørensen Skriver og hustru 
i Ålsrode 
Barnets fader. 

Agnes blev lærerinde og virkede i Glæsborg. Hun 
blev aldrig gift og døde her i Glæsborg 9/2 1957 



RASMUS HANS GEORG PETERSEN. 

Født 2o/lo 1899 og døbt 3/11 1899 

Død 13/11 1899 og begravet 17/11 1899 - søn af 
gdr. Peter Petersen og Sofie Christine Hansen. 



HOLGER PEDERSEN 

EJER AF TÆKKERSMINDE I ÅLSRODE 
1924 - 1963 



HOLGER PEDERSEN 

Se tidl. 

Født på Tækkersminde 27/11 1896 som søn af gård 
mand Peder Pedersen og hustru Sofie Christine 
Hansen. 

Gift i Ålsø kirke ^^^ med pigen Gjertrud 
Marie Andersen 

1946 
Gift 2. gang 13. juli i Ålsø kirke med Jette An-
dersen - født 6/6 1912. 

1982. 

Død i Ålsrode 15/11 og begravet i Ålsø 2o/ll 

1924 
Ungkarl og forpagter Holger Pedersen af Tækkers-
minde i Ålsrode født i Ålsrode 27/11 1896 søn 
af gdr. Peder Pedersen og hustru Sofie Christine 
Hansen 
gift i Ålsø kirke 1/8 1924 med pige 
Gjertrud Marie Andersen af " Bakkegården " født 
i Ålsrode 25/3 1897 datter af gdr. Anders Peter 
Andersen og hustru Marie Sofie Pedersen. 



HOLGER PEDERSENS 1. KONE 

GJERTRUD MARIE ANDERSEN 



GJERTRUD MARIE ANDERSEN 

Født i Ålsrode 1898 på matr. nr. 12 

1898 

Født 23. august på " Bakkegård " i Ålsrode som 
datter af gårdejer Anders Peter Andersen og hu-
stru Marie Sofie Pedersen. 
Ved dåben i Ålsø kirke var : 
Fadderne: gåtdmand Karl Kjeldsen og hustru i Ålsø 

ungkarl Otto Valdemar Andersen i Ålsø. 

1924. 

Gift i Ålsø kirke 11. oktober med Holger Pedersen 

1945 
Død i Ålsrode 22. juli 



BØRN AF HOLGER PEDERSEN 
OG 

GJERTRUD MARIE PEDERSEN 



ANNA LISE PEDERSEN. 

Født i Ålsrode 3o/7 1925 

1945 
Gift 2 7 / I 0 i Johanneskirken i Århus med landmand 
Ejvind Rasmussen 

De fik en gård ved Sangstrup nord for Grenå 

1925 

Anna Lise Pedersen f. 3o/7 og døbt 6/9 - datter 
af forpagter Holger Petersen f. 27/11 1896 af 
Tækkersminde og hustru Gjertrud Marie Andersen f 
25/3 1897 
Faddere: Barnets moder 

Gdr. Peder Andersen og hustru i Ålsrode 
Sognerådsformand gårdejer Peter Peder-
sen i Ålsrode 



BENT PEDERSEN. 

Født i Ålsrode 11. december 1926 

1952 
Gift 14/9 i Klosterkirken i Horsens med Gritte 
Sørensen. 

Bent blev bygningsingenør. 

1926. 
Bent Petersen født 11/12 og døbt 23/1 1927 - søn 
af gårdforpagter Holger Pedersen f. 27/11 1896 
af Tækkersminde og hustru Gjertrud Marie Andersen 
f. 25/3 1897. 
Faddere: Barnets forældre 

Gdr. Peder Petersen 
Ungkarl Otto Herbert Andersen og 
Ungkarl Tage Andersen af Ålsrode. 



TÆKKERSMINDE. 

19o8 

Tækkersminde i Ålsø sogn - Sønder Herred - Ran-
ders Amt 
Postforbindelse: Grenå 
Nærmeste Station: Ålsø. 
Den nuværende ejer er Hr. Peter Petersen, der er 
født 1869 og gift med Sofie Kristine Petersen. 
Matr. nr. 4 ^ m.fl. af Ålsrode. Hartkorn: 7 td-
1 fdk. 3/4 alb. Der scares tiende ca. 23 td. 
korn. Ejendomsskylden er 52,ooo kr. Brandassuran 
ce for hovedbygning 63oo. For avlsbygninger 
7,2oo. Besætning 8,7oo kr. Inventar 2,8oo og avl 
9,loo. 
Årlig ejendomsskyldskat kr. 57,2o. Bidrag til 
amtsrepf. ca 9o kr. Sidste års kommuneskat 236 
kr. Det samlede areal udgør 87 td. og deraf ager 
74 , kær lo , mose 2%, have og gårdsplads % tdl. 
Gården drives af ejeren. 
Besætningen består af for tiden 2o køer, 15 stk. 
ungkvæg og kalve, 1 tyr, 5 heste, 3 plage og føl 
samt 11. får og lam. Sidste år solgtes 35 fede-
svin. Kvægbestanden vedligeholdes ved eget til-
læg. Mælkemængden var sidste år gennemsnitlig 
655o pund pr. ko. Den leveres til Ålsrode Meje-
ri. Det normale folkehold er 1 fodermester, 2 kar 



le, 2 piger og 1 daglejer. 

anm: Oplysningerne er fra: Danske gårde ved la-
Cour- og i 1915 oplyses i et nyt oplag følgende 

TÆKKERSMINDE. 

Ålsø sogn. Postforbindelse og station: Alsø, hvor 
til^^r ca 2 km.- Gården ligger ca 7 km. fra nær-
meste købstad- Grenå 
Nuværende ejer Peter Petersen , som overtod gård 
en i foråret 1893 er født i Sahl 14. december 
1869 og gift med Sofie Kirstine Hansen, født i 
Ålsø 15/8 186o 
Matr. nr. 4 ^ m.fl. af Ålsrode' Hartkorn 6 td. 
6 skp. 2 fdk. 1% alb. Ejendomsskyld 48,ooo kr. 
Brandassurance for hovedbygningen 7,6oo kr. for 
avlsbygningerne 13,9oo kr. Gårdens samlede areal 
85 tdl. deraf ager 83. Have og gårdsplads 2 td 
Agermarken drives i en 8 marksdrift med Grønjord 
havre, rodfrugt og frø, byg, roer byg, udlægs-
havre og 2 års græs. Jordens bonitet er lermuld 
på lerunderlag. Besætningen består af 22 malke-
køer foruden 18 stk. ungkvæg og kalve, 2 tyre, 
6 heste samt 3 plage. Sidste år solgtes ca 35 
fedesvin. Kvægbesætningen der er blandet race 
vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg. 



Gården var oprindelig fæstegård under Katholm og 
købtes til selveje i I860 ^rne ^^ Niels Christen 
sen Tækker, som havde haft gården i fæste en del 
år. Han overdrog den 1879 til sin plejedatter, 
den nuværende ejers hustru. 
Gården ligger omgivet af have og læbælte i den 
vestre side af Ålsrode by. og 3o. tdl. af den 
tilhørende jord ligger umiddelbart ved den, me-
dens 35 tdl. ligger noget længere mod nord og 
resten mellem Katholm skov og stranden. I 1875 
tilkøbtes en indlod på 35 tdl. og år 19oo fra-
solgtes en udlod på 27 tdl. til husmandsbrug. 
Hovedbygningen ligger mod øst og er opført i 
grundmur med kvist og har tegltag.Avlsbygninger-
ne er opførte efter brand i 1889 dels i cement-
støbning og dels i kampestensmur med stråtag. I 
1911 opførtes en staklade vest for den egentlige 
gårdplan. Den bærer tagpap. 

Tækkersminde. 



HOLGER PEDERSENS 2. HUSTRU 
JETTE ANDERSEN 



JETTE ANDERSEN 

Født 6. juni 1912 

1946 
Gift 13/7 med Holger Pedersen på Tækkersminde i 
Ålsrode. 



BØRN AF HOLGER PEDERSEN 
OG 

JETTE ANDERSEN. 



INGEN FÆLLESBØRN. 



1/3 1963 sælges Tækkersminde 
og Holger Pedersen og Jette flytter til " Villaen 
beliggende på en parcel af den til gården høren-
de store have og bygget ag Holger Pedersens fader 
Peder Pedersen som aftægtsbolig. 
Gården blev solgt til gdr. Ejvind Christiansen, 
hvis søn er den nuværende ejer. 


