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NIELS RASMUSSEN KRARUP 
VAR FÆSTER 1688 



NIELS RASMUSSEN KRARUP. 

17o9 
Dom: 25, trinitatis d. 17/11 begravet gi. Niels 
Kraprup på 80 år. 

171o 
Den 12. marts begravet si. Niels Krarups kone af 
Ålsrode 75 år. 



FÆSTER CA 17o9 - 172o 



FÆSTER 172o - 1734 
SØREN RASMUSSEN. 



SØREN RASMUSSEN. 

Født ca 179o 

1719 
Festo Trinitatis d. 4/6 trolovet Søren Rasmussen 
og Anna Rasmusdatter i Ålsrode. 
Vielsen er ikke ført. Efter skiftet ser det ud 
til at han er blevet gift med Doorette Michels-
datter. De er ikke gift i Ålsø kirke. 

1734 
Dom: XI trinitatis d. 5. sept. begravet Søren 
Rasmussen af Ålsrode, som var 43 år og 6 mdr. 



DOORETTE MICHELSDATTER. 

Født 

ca 1719/20 gift med Søren Rasmussen i Ålsrode. 

1734 
Ferii 
rensen og Dorette Michelsdatter. 
Feria 2 ^^^ den 26. december copuleret Tomas Sø-

1741 
Festo Annunciate Marie den 25. marts jordet Tho-
mas Hatmagers hustru. 



BØRN AF SØREN RASMUSSEN 
OG 

DOORETTE MICHELSDATTER 



NIELS SØRENSEN. 

1721 
Dom: 24. trinitatis d. 23/11 døbt Søren Rasmus-
sens barn af Ålsrode med navn 

NIELS 
Søren Ingvorsens kone bar barnet 
Faddere: Michel og Jacob Rasmussønner 

Rasmus Bast og Anders Nielsen 
Niels Rasmussen og Anders Jensens ko-
er 

1723 
Dom: 
mussens barn af Ålsrode - Niels, 2 år gi. 

da Dom: 2 trinitatis d. 6. juni jordet Søren Ras 



MAREN SØRENSDATTER. 

1723 
Dom: 18. tri. d. 26/9 døbt Søren Rasmussens barn 
af Ålsrode med navn 

MAREN 
som Niels Murmesters kone bar. 
Faddere: Hans Slot og Jacob Rasmussen 

item Peder Jensen, Maren Rasmusdatter 
samt Kirsten og Karen Fovlsdatter -
alle af Ålsrode 

1723 
Dom: 24. trinitatis d. 7. november intr. Søren 
Rasmussens kone af Ålsrode. 

1764. 
Død i Ålsrode 2o/ll og var da husmand Niels Chris 
tensens hustru i Ålsrode. 



MICHEL SØRENSEN 

Dom: XI tri. d. 12. august døbt Søren Rasmussens 
barn af Ålsrode navnet 

MICHEL. 
som Søren Jørgensens kone samme steds bar. 
Faddere: Jacob og Jens Rasmussenønner 

Hans Smed, Anders Berns kone 
Karen Poulsdatt^r samt Degnens pige 
Birgitte Rasmusdatter. 

1725 

16. sept. intr. Søren Rasmussens kone af Ålsrode 

1756 
Gift i Ålsø kirke 8/5 med Anne Pedersdatter 

Han bliver gårdfæster på Matr. nr. 7 fral76o 
til 1784. 

176o 
Gift ca 176o ( kirkebogen mangler ) med Anna Jens 

datter 

1771 
Gift 11/1 med Sofie Sørensdatter. 

1784 afgiver han sit gårdfæste og bliver husmand 
i Ålsrode 

1787 
17. juni blev afgangne Michel Sørensen begravet 
66 år gi. 



ANNE SØRENSDATTER 

1727 
Dom: XVII tri. den 5/lo døbt Søren Rasmussen barn 
af Ålsrode med navn 

ANNE 
som Anne Hjulmands bar 
Faddere: Jacob Rasmussen af Øster Balle 

Jens Rasmussen og Jens Jespersen 
Peder Konges kone 
Birgitte Rasmusdatter og Dorthe Jørgens 
datter 
alle af Ålsrode. 

1727 
23. november intr. Søren Rasmussens kone af Åls 
rode. 



RASMUS SØRENSEN 

1732 
Dom: Palm. d. 6. april døbt Søren Rasmussens barn 
af Ålsrode med navn 

RASMUS 
som Anders Berns kone bar. 
Faddere: Jacob Rasmussen og Jens Jensen 

Frandtz Jensens kone og Bodil Hansdatter 
alle af Ålsrode. 

1732 
Feria 3 ^^^ Fasch d. 15. april lagt jord på Søren 
Rasmussens barn af Ålsrode - Rasmus 9 el. lo dage 
gi. 



KAREN SØRENSDATTER 

1734 
Dom: V p. Pasch d. 3o. maj døbt Søren Rasmussens 
barn af Ålsrode med navn 

KAREN 
som Jacob Rasmussens kone bar 
Faddere: Peder Slot, Peder Sørensen 

Ingvor Jensens kone 
Bodil Hansdatter og Bodil Bastes 
alle af Ålsrode. 



IFØLGE SKIFTET EFTER SØREN RAS-
MUSSEN 

METTE SØRENSDATTER 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
SØREN RASMUSSEN. 

I 
ÅLSRODE. 

Anno 1734 den lo. september på mit høje velbårne 
herskabs vegne var jeg underskrevne Laurs Ander-

de 
sen ved Katholm tilligemed 2 tiltagne vurde-
ringsmænd navnlig Søren Rasmussen Slot og Ras-
mus Andersen Bloch begge fra Ålsrode udi sal. Sø 
ren Rasmussens stervbo for der at registrere og 
vurdere hvad som efter den sal. mands dødelige 
afgang befandtes og til overværelse den sal mands 
efterladte enke Dorrette Michelsdatter tillige-
med hendes fem umyndige børn navnlig: 

Michel Sørensen 
Maren Sørensdatter 
Anna Sørensdatter 
Mette Sørensdatter 
Karen Sørensdatter 

og blev da begyndt som følger: 
Rdl mrk sk 

Først i stuen 
1 fyrbord med åben fod o 3 o 
1 fyrsengested o 4 o 

Derudi 
1 blå og hvid ulden overdyne o 3 o 
i bolster under ditto 1 o o 



1 ditto rød og hvid 0 2 0 
2 ditto puder 0 2 0 
1 par blårgarns lagner 0 2 o 
1 blåt og hvidt linneds omhæng 0 2 0 

1 egekiste med beslag 1 4 0 
1 øltønde 0 2 0 
1 vugge 0 1 0 
1 lidet gi. egeskrin 0 1 8 
1 ege halvkiste 1 0 
1 gi. bøge sengested 0 1 0 
Klæder ialt vurderet til 0 4 0 

Den sal. mands gangklæder 
1 grå vadmels kjiol 0 3 0 
1 gi. skindtrøje 0 1 4 
1 hvid vadmels ditto 0 1 4 
1 blå ditto 0 2 0 
1 par gi. lærreds bukser 0 0 6 
1 par vadmels ditto 0 0 6 
2 par strømper grå 0 1 12 
1 gi. hat 0 1 0 
1 par gi. sko 0 1 8 
2 gi. skjorter 0 3 0 
3 gi. halsklæder 0 1 0 
1 fyrskab 1 4 0 

Udi Bryggerset 
1 kobberkedel i grue 3 2 0 
1 kværn med behørs stang 0 4 0 
1 bøge bagetrug 0 1 4 



1 gi. stol af bøg o 0 12 
1 gi. standtønde 0 0 4 
1 gi. bryggertønde 0 0 6 
1 egekar 0 1 . 4 
1 gi. ballie 0 0 18 
1 halmsælde 0 1 o 
1 gi. sold o 0 8 
1 gi. madkurv o 0 4 
1 haspe 0 0 4 
1 kiste 0 0 6 

Jerntøj 
2 hørleer a' 4 mark. 1 2 0 
1 ditto fork 0 2 0 
1 baløkse 0 1 8 
1 håndøkse 0 1 0 
1 naur 0 0 6 
1 spigebor 0 0 2 
1 buesav 0 1 0 
1 tørvespade 0 0 12 
1 gravespade 0 0 6 
1 fork o o 8 

1 karlens kammer 
1 gi. fyrsengested o 0 12 

Derudi 
1 grå ulden overdyne 0 1 0 
1 hvid under ditto 0 0 12 
1 gi. ditto pude 0 0 6 
1 par blårgarns lagner 0 1 0 



Vogne og plovredskab 
2 vogne med behør ' 4 o o 
1 ditto 1 o o 
1 plov med behør 1 o o 
2 harver o 3 o 
1 slæde o 2 o 
4 bistader a" 8 mrk. 6 o o 
1 slibesten o o 12 

Bæster 
1 grå hest 6 år 6 4 o 
1 brun ditto 13 år 4 o o 
1 sort ditto 16 år 2 o o 
1 rød hingst 5 år 2 4 o 
1 brun ditto 4 år 2 o o 
1 brun hoppe 8 år 3 2 o 
1 brun ditto 5 år 2 4 o 
1 brun plag 1 år 1 o o 
1 brun hoppe 5 år 3 2 o 

Fæmon 
1 sortbroget ko 5 år 3 2 o 
1 ditto 6 år 3 o o 
1 sort ditto 4 år 2 o o 
1 sort ditto 4 år 2 4 o 
1 sortgrå kalv 1 år 1 o o 
1 ditto o 3 o 

Får og lam 
9 får a^ 3 mrk. 4 3 o 
6 lam a^ 1 mrk 8 sk. 1 3 o 



3 små svin a' 2 mrk 1 o o 
11 gæs a" lo sk. 14 

Summa Sumarium al den hele 
boets midler er 84 o lo 

Foruden kornet, som ej blev vurderet, men aleRee 
var sat til kongelige skatter og herskabets land-
gilde, såvelsom til sæde og fødekarn såvidt som 
det kan tiltræffe. 
Og blev enken herimod tilspurgt om hun vidste mere 
boet til indtægt at beregne hvortil hun svarede 
" NEJ " . 
Derforuden er boet skyldige gæld: 
Først til nådige herskab: 
Rug 1 td 1 3 o 
Byg 1 td. 1 1 8 
Havre 4 td. 2 4 o 
Til Christoffer Broch i Grenå; 
1 td. 4 skp. byg a" 1 mrk 2 sk. 2 1 8 
rede penge o 5 12 
Jens Træskomand i Ålsrode: 
1 td. byg 1 1 8 
Jacob Rasmussen 
1 td. 2 skp. byg 1 3 6 
malt 2 skp a" ? o 2 o 
Til enkens fader 2 td. rug 2 skp ærter o 2 o 
Peder Kong i Ålsrode 1 td. rug 1 2 o 
Rasmus Albøge 7 skp. rug 1 o o 



Niels Slot i Ålsrode 
2 td. rug 2 4 o 
Niels Skræder 
1 td. rug og 3 skp. byg 0 2 lo 
Jørgen Bang i Grenå 0 3 8 
Niels Bunkemann ibid 2 1 0 
Johanne Tækkers i Ålsrode 1 2 6 
Søren Slot ibid. o 3 2 
Isach Hansen i Ebeltoft 2 o o 
Degnen i Ålsø 1 0 0 
Casper Jensen i Skovgårde 3 0 0 
Drengens kostpenge for i vinter 0 1 0 
Karlans for i Sommer 0 3 0 
Den sal. mands begravelse 5 2 0 
Pigens løn for i sommer 1 4 o 
Skifteforretningen og skriverløn 1 1 8 

Summa 4o 1 12 

Liqvideres boets midler imod den bertskyldige 
gæld bliver i behold rede penge ialt den summa 

44 1 6 

og som de penge ej kan tilstrække til den halve 
boes besætning, langt mindre da skal blive noget 
til deling imellem enken og børnene 
så haver det behaget nådige herskabet at bortfæs 
te gården til Thomas Sørensen i bemeldte Ålsrode 
som med enken udi ægteskab tiltræder på de vikår 



at han annammer boets midler til sig 
Derimod svarer han al gælden tid efter anden lige 
som han kan afstå den og først den del som er til 
det høje herskab. 
Børnene skal han forsyne med skikkelig føde og 
klæde og holde des til skole, ære og lære, såled 
es som han for Gud og sit høje herskab vil være 
ansvarlig. 
Enken bør han og omgåes skikkelig således som han 
i Guds ord er befalet 

de 
Hvilket blev samme tilspurgt i de 2 mænds over 
værelse om han alt dette foranførte godvilligt 
vil tilstå, hvortil han svarede " JA " 
Hvorefter jeg på mit høje herskabs vegne afleve-
rede samme alt som fandtes på stedet - rørendes 
og urørendes. At dette således er passeret teste 
rer vi med egne hænders underskrift 

Datum Stervboet den lo. september 1734 

Som fuldmægtig på Højvelbårne Herskabs vegne 

Laurs Andersen 
Til vitterlighed 

Søren Rasmussen Slott 
Rasmus Andersen Bloch. 



THOMAS SØRENSEN 
FÆSTER 1734 



THOMAS SØRENSEN HATMAGER. 

Rimeligvis født før kirkebogen begynder i 17o8 
Hans alder anvives aldrig. Tilnavnet Hatmager 
tyder på at han vel var Hatmager og ikke ude-
lukkende beskæftigede sig med landbrug. 

1734 
Dom: 18 trinitatis den 24. oktober trolovet Tho-
mas Sørensen og Dorthe Michelsdatter af Ålsrode. 

1734 
Feria 2 ^^^ den 26. december copuleret i Ålsø kir 
ke Thomas Sørensen og Dorthe Michelsdatter. 

Gift 2. gang 1758/59 

1758 
Den 17. november trolovet Thomas Sørensen og Met 
te Sørensdatter 

Ved giftemålet bliver Thomas Sørensen gårdfæster 
på matrikel nr. 1 

1764 

4. søndag efter Påske den 2o. maj jordet Thomas 
Hatmager 



BØRN AF THOMAS SØRENSEN 
OG 

DORTHE MICHELSDATTER 



SØREN THOMASEN 

1736 

Festo Annunciationes Marie den 25. marts døbt 
Thomas Hatmagers drengebarn af Ålsrode kaldet 

SØREN 
båren af Anders Berns kone 
Faddere: Kristen Rasmussen, Søren Bast, Søren 

Iversen, Anders Bern 
Niels Hjulmands kone og 
Maren Andersdatter af Ålsrode 

1763 
Den 16. december trolovet Søren Thomasen og Anne 
Pedersdatter Hjorth fra Ålsrode 
1764 
Den 2o. januar cop. Søren Thomassen og Anne Pe-
dersdatter Hjorth af Ålsrode 
18o2 
Den 7. september kast jord på afgangne Søren Tho 
masen - gårdmand af Ålsrode, som døde den 3. 
næstforan - 66 år gi. 
Søren blev gårdfæster på den gård som hans fader 
var fæster på og som havde matr. nr. 1 



Dorthe Michelsdatter dør i Åls-
rode 1741 

1741. 
Festo Annunciate Marie den 25. marts jordet i Ho-
ed kirke Thomas Hatmagers kone. 



Thomas Sørensen Hatmager 
bliver ved fæstet i Ålsrode, men efter Katholms 
jordebog er Peder Andersen fæster i 1751. Peder 
Andersen bliver gift 1747 og mon ikke Thomas Sø-
rensen på det tidspunkt har afgivet sit fæste 
og sidder som aftægtsmand indtil han igen gifter 
sig. 



PEDER ANDERSEN 
KALDET PEDER ANDERSEN FRANDSEN 



PEDER ANDERSEN 
KALDET PEDER ANDERSEN FRANDSEN 

1747 
Den 13. marts copuleret i Ålsø kirke Peder Ander-
sen og Else Jensdatter af Ålsrode 

1773 

Dom: Lætære den 21. marts blev Peder Andersen el-
ler kaldet Frandsen - gårdmand i Ålsrode begrav 
et i Ålsø kirkegård - død den lo. marts udi sit 
59. år. 



ELSE JENSDATTER 

Født i Ålsrode 1723 som datter af gårdfæster Jens 
Christensen og Kirsten Sørensdatter på matr. nr 
lo 
1723 
Dom: Esto mihi den 7. februar døbt Jens Christen 
sens barn af Ålsrode med navn 

ELSE 
som Niels Murmesters kone bar 
Faddere: Søren Christensen Skræder og Niels Chris 

tensen, Chresten Sørensen, Thomas Chris 
tensens kone og Karen Poulsdatter -
alle af Ålsrode 

1747 
Den 15. marts copuleret i Ålsø kirke Peder Ander 
sen og Else Jensdatter af Ålsrode. 

1777 
Dom: 2 advent den 7. december er afgangne Peder 
Frandsens enke Else Jensdatter af Ålsrode begrav 
et - 54 år gi. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
PEDER ANDERSEN FRANDSEN 

OG 
ELSE JENSDATTER. 



ANDERS PEDERSEN 

Født i Ålsrode 1747 

1747 
Dom: 2o post trinitatis den 15. oktober døbt Pe-
der Andersens barn af Ålsrode 

ANDERS 
båret af Anders Frandsens kone i Weilby 
Faddere: Søren Jensen, Niels Jensen, Anders Slot 

og Mette Christensdatter. 



ANNA PEDERSDATTER. 

Født i Ålsrode 1749 

1749. 
Dom: 2o. post trinitatis den 19. oktober døbt Pe 
der Frandsens barn af Ålsrode med navnet 

ANNA 
båren af Anders Frandsens kone i Weilby 
Faddere: Niels Jensen, Søren Jensen, Peder Præst 

og Inger Jørgensdatter. 

1756 
Dom: 7 post trinitatis den 1. august jordet Peder 
Frandsens barn af Ålsrode. 



JENS PEDERSEN 

Født i Ålsrode 1732. 

Jens blev fæster på sin fødegård. 



JACOB PEDERSEN. 

Født i Ålsrode 1755 

1755 
Dom: 6 post trinitatis den 6. juli døbt Peder 
Frandsens barn af Ålsrode 

JACOB 
båren af Anne Jensdatter ibid. 
Faddere: Søren Jensen, Jens Lund, Niels Jacobsen 

Anders Jensen og Jens Degns kone. 



KIRSTEN PEDERSDATTER 

Født i Ålsrode 1758 

1758 
Dom: Oculi den 26 februar døbt i Ålsø kirke Peder 
Andersens barn af Ålsrode 

KIRSTEN 
båret af Christen Hjulmands kone 
Faddere: Ras. Bloch, Nials Skræder, Niels Jensen 

Poul Hansen og Anne Jensdatter 

Gift med gårdfæster Jacob Poulsen på Matr. nr. 7 
i Ålsrode. 

179o 
Død i Ålsrode 6. maj 179o 



HANS PEDERSEN 

Født i Ålsrode 1765 

1765 
Marie Bebudélsesdag den 2. juli døbt Peder Frand 
sens barn i Ålsrode med navn 

HANS 
båren af Maren Pedersdatter 
Faddere: Niels Jensen, Rasmus Farver, Christen 

Nielsen og Kirsten Christensdatter. 

1766 
Septuagenes den 26. januar jordet Peder Frandsens 
barn af Ålsrode. 



SKIFTEFORRETNING EF^ER GÅRDMAND 
PEDER FRANDSEN I ÅLSRODE. 

Anno 1773 den 17. april indfandt sig udi stervbo-
et efter afgangne gårdmand Peder Frandsen i Åls 
rode på sit høje herskabs hans exellence højvel-
bårne hr. kammerherre og skiftebefalingsmand de. 
Rosenørn til Katholm hans vegne fuldmægtigen Sø-
ren Broberg fra Katholm for at registrere og med 
tvende upartiske mænd navnlig Christen Slot og Mi 
chel Sørensen begge af Ålsrode for at lade vurde-
re den afdødes efterladenskaber til endelig skif-
teslutning mellem enken Else Jensdatter og hendes 
med den afdøde udi ægteskab avlede børn navnlig: 

1 Anders Pedersen 25% år gi. 
2 Jens Pedersen 21 år gi 
3 Jacob Pedersen 18 år gi. 
4 Kirsten Pedersdatter 14 år gi. 

Nærværende var enken med tiltagen lavværge Chris-
ten Jensen og på egne samt på sine umyndige søs-
kendes vegne sønnen Anders Pedersen, hvor da blev 
forrettet følgende: 

Registrering Vurdering 
Rdl. Mrk. Sk. 

I den inderste stue 
1 aflangt fyrbord på krydsfod o 1 8 
2 bænke o o 8 
2 træstole o 1 o 



1 stolpesengested med 4 stk blåtav-
let omhæng 1 2 0 

Derudi 
1 grå vadmels overdyne 1 1 o 
1 blåstribet bolsters underdyne 1 4 o 
1 hvid ditto 1 1 0 
1 par blårlærreds lagner 0 2 0 
2 bolsters hovedpuder 0 2 0 
1 ditto 0 1 0 

Et opslaget sengested 
derudi 

1 brunstribet olmerdugs overdyne 1 4 0 
1 hvid bolsters underdyne 1 1 0 
1 gi. olmerdugs ditto 0 7 0 
2 hovedpuder 0 0 12 
1 par blårlærreds lagner 0 1 8 

1 fyrhylde 0 0 14 
4 stenfade 0 0 6 
1 bilægger kakkelovn 6 0 0 

1 ølkammeret 
2 halv øltønder 0 3 0 
1 gi. standtønde og 1 hylde 0 0 4 
2 rokker 0 4 0 
1 par karter 0 1 8 
1 øltragt 0 0 2 
2 ølflasker 0 0 12 
2 gi. ens flasker 0 0 8 
1 haspe 0 0 4 



I den inderste stue 
1 fyrbord på krydsfod 
1 stol 
1 egekiste med lås og nøgle 

Derudi 
Enkens linklæder 
1 fyrkiste med lås og nøgle 

Derudi 
Datterens klæder 

1 fyrsengested med et tavlet omhæng 
1 olmerdugs overdyne 
1 bolsters underdyne 
1 hovedpude 
1 par lagner 

1 fyrstage 
2 stk. standtønder, 1 standbænk og 
1 mæsketønde 
1 ostekar 

På loftet 
Findes uden særlig værdi redskaber 
til brug på gården såsom: 
4 hørleer, 2 ærteleer, 3 tørvespad-
er, 1 gravespade, 2 økser, 2 nauer, 
2 spigebor, 1 båndkniv, 2 hugjern, 
2 jordhakker, 1 skovl, 2 grebe, 3 
forke, 1 hug og tællestol, 1 løb, 1 
hakkelseskiste med kniv 2 hjulbører 

o 
o 
o 

1 8 
0 6 
1 4 

o 3 0 
1 1 o 
1 2 0 
0 o 8 
0 1 lo 

0 o 8 

0 0 4 
0 0 2 



I gården 
1 vogn med behør 4 4 o 
1 vogn med behør ringere 4 o o 
1 ditto uden behør 3 2 o 
1 plov med behør 1 2 o 
1 bagplov med jern o 4 2 
3 harver o 3 o 
1 slæde o 2 o 

Bæster 
1 rød hingst 4 år 8 o o 
1 hvid hest 8 år 6 4 o 
1 sortbrun ditto 7 år 4 4 o 
1 brun ditto 11 år 5 o o 
1 grå hoppe 5 2 o 
1 gi. brun ditto 2 o o 
2 stk. magsplage 7 2 o 

Køer 
1 sort ko 6 år 6 o o 
1 hjelmet 5 år 8 o o 
3 grønkalve lo o o 
2 spædkalve 1 4 o 

Den sal. mands gang-
klæder 

1 blå kjortel o 3 o 
1 skindtrøje 1 2 o 
1 blå vadmels trøje o 3 o 
1 sort ditto o 3 o 
1 par skindbukser o 2 o 



1 stribet brystdug 0 1 o 
1 par blårgarns bukser o o 12 
2 par strømper o 2 o 
1 blådt hageskind o 2 8 
4 skjorter 1 1 o 
4 halsklæder 0 1 8 
1 par sko og spænder 0 3 0 
1 par støvler 1 1 0 

Bryggerset 
1 bagetrug og stol 0 1 o 
1 loftstige o 4 4 
^ td. keddel i grue 2 4 o 
1 mæssing kedel o 3 o 
2 egekar 1 0 o 
1 tønde og 2 ballier 0 3 8 
2 stripper, 1 sælde og 3 solde 0 1 2o 
1 kværn med behør 0 4 0 

Får 
lo får med lam lo 0 0 

Svin 
5 åringssvin 2 o 0 

Gæs 
2 gæs og 1 gase 0 3 0 

Stervboets hele formue l4o 0 11 



Derimod blev udgiften anført: 
1) I rede penge her restér 1 3 o 

og nye april qvartaler 1773 2 4 9 
For 2 td. 7 skp. havre a' 11 mark 
lånt 5 1 lo 
Af sædekornet som ej findes her 
ved stedet: 
2 td. byg a' 16^ mark er 5 3 o 
2 td. rug 7 4 o 

2) Til gårdens brøstfæld behøves si-
den den består af 36 fag som be-
findes i nogenlunde tilstand a' 
fag 4 mark er 24 o o 

Til besætningen på gården 
3) 6 bæster a' lo Rdl 6o 0 0 

1 god vogn med behør 8 0 0 
1 plov med behør 2 0 0 
2 harver o 3 o 

4) Angav enken at være skyldig til: 
Købmand S^ Juul i Grenå 9 o 0 
Chresten Farver i Vejlby 4 0 o 
Anders Jensen her i byen 2 0 o 

3) Enken erfordrede til sin begrav-
elsesomkostning lige med hendes 
sal. mands 6 0 0 

6) Skiftets bekostning: 
3 ark stemplet papir a^ 24 sk. 0 4 8 
Skifte og skriversalarium 2 0 0 
Vurderingsmændene 0 1 o 



Stervboets udgift 14o 

som viser, at ej noget for børnene bliver at ar-
ve, men da enken her bede at kunne med tiden be-
tale hendes bortskyldige gæld så ville hun give 
hendes børn til en erindring efter deres fader 
følgende: 
1) De 3 drengebørn: 

1 bilæggerkakkelovn vurderet for 6 4 o 
2) Datteren gav hun den seng med 

sengeklæder som først i forret-
ningen findes anført 

og da så ej videre ved dette skifte var at forret 
te blev samme således sluttet og tilendebragt. 

Datum stervboet ut supra 
S. Broberg 

Else Jensdatter 
Laugværge: 
Christen Jensen 
På egne og søskendes vegne: 

Anders Pedersen 

Vurderingsmænd 
Michel Sørensen 

Christen Slot. 



Else Jensdatter gifter sig ikke 
igen og bliver ved fæstet. 



ELSE JENSDATTER 

FÆSTER 1773 TIL 1777 



JENS PEDERSEN 
FÆSTER PÅ MATR. NR. 6 1777 



FÆSTEBREV. 

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

Gjør herved vitterligt: 
At have stæt og fæst ligesom jeg herved stæder 
og fæster til Jens Pedersen - barnefødt på mit 
gods i Ålsrode - en mig tilhørende gård samme 
steds som hans moder Peder Frandsens enke sidst 
beboede og godvilligt har afstået, hvilken gård 
står udi den nye landmålings matrikel antegnet 
under nr. 6 for hartkorn ager eg eng 6 td. 4 skp 
3 fdk. alb. og skal bemeldte Jens Pedersen 
nyde, bruge og i fæste beholde sin livstid med 
al dens tilliggende i mark og by sålænge han i 
rette tider svarer alle kongelige contributatio 
ner som nu er eller i fremtiden bliver påbudne 
samt i årlig landgilde efter jordebogen svarer 

2 td. rug 
2 td. byg 
2 td. havre 

1 lam, 1 gås, 1 brændsvin, 2 høns og 4o æg samt 
i spindpenge 1 mark ^ eller tager imod spind om 
samme befales. 
Trolig forretter han befalet hoveri af gården-
bygningerne forbedre og holder i god stand ved-
lige - jorden forsvarlig driver og dyrker så og 



intet deraf bortlejer eller i andre måder forkom 
mer, ligesom ej heller antage nogen til huset ud 
en mit vidende. Den behøvende besætning altid til 
svare såvel ved fratrædelse, som ved dødsfald 
samt være sit herskab og foresatte hørrig og ly-
dig - alt under dette fæstes fortabelse. 

Dette til beskræftelse under min 
hånd og segl 

Katholm den 13. oktober 1777 

Rosenørn 



JENS PEDERSEN 

Født i Ålsrode 1752 

1752 
Dom: 2o post trinitatis den 15. oktober døbt Pe-
der Frandsens barn af Ålsrode 

JENS 
båren af Anders Frandsens kone i Weilby 
Faddere: Niels Jensen, Søren Nielsen 

Poul Hansens kone 
Karen Jørgensdatter 

1788 
Fredagen den 2o. februar i Ålsø kirke copuleret 
ungkarl Jens Pedersen " Frandsen " og pigen Ma-
ren Andersdatter af Ålsrode. 



MAREN ANDERSDATTER. 

1778 
Fredagen den 2o. februar i Ålsø kirke copuleret 
ungkarl Jens Pedersen " Frandsen " og pigen Ma-
ren Andersdatter af Ålsrode. 

1837 
Maren Andersdatter død den 25. april og begravet 
den 3o. april - enke efter afgangne opholdsmand 
Jens Frandsen i Ålsrode - 86 år gi. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
JENS PEDERSEN 

OG 
MAREN ANDERSDATTER 



PEDER JENSEN " FRANDSEN " 

Født i Ålsrode 1778 

Dom: 1 advent den 29. november blev gårdmand Jens 
Frandsens hjemmedøbte søn 

PEDER 
frembåren til sin dåbs bekræftelse i Ålsø kirke 
af pigen Kirsten Pedersdatter af Ålsrode 
Faddere: Søren Iversen, Mads Christensen 

Jens Rasmussen og Anna Pedersdatter af 
Ålsrode 

1778 
Dom: 2 adventus den 6. december kastet jord på 
ovennævnte Jens Frandsens søn PEDER af Ålsrode 
4 dage gi. 



PEDER JENSEN " FRANDSEN " 

Født i Ålsrode 1779 

1779 
Dom: 2o post trinitatis den 17. oktober blev i 
Ålsø kirke døbt Jens Frandsens søn af Ålsrode 
navnet 

PEDER 
båren af pigen Anne Pedersdatter i Ålsrode 
Faddere: Anders Jacobsen af Høbjerg 

Niels Sørensen og Jens Sørensen af Åls-
rode 
Anne Marie Andersdatter og Anne Mikkels 
datter ibid 

Han blev fæster af gården. 



17.1 ANNE PEÆENSDATTER 

Født i Ålsrode 1781 

1781 
Dom: 21 post trinitatis den 4. november blev 
gårdmand Jens Pedersen " Frandsen ^ hans hjemme-
døbte datter 

ANNE 
af Ålsrode frembåren til sin dåbs stadfæstelse i 
Ålsø kirke båren af pigen Dorthe Andersdatter 
Faddere: Anders Jacobsen i Høbjerg 

Anders Præst, Niels Sørensen og 
Dorthe Michelsdatter af Ålsrode 

1784 
Dom: 1 ^^ post trinitatis den 13. juni lagt jord 
på Jens Frandsens pigebarn ANNE af Ålsrode. 



ELSE JENSDATTER. 

Født i Ålsrode 1784 

1784 
Dom: Reminiscere den 7. marts i Ålsø kirke døbt 
gårdmand Je^^ Pedersen " Frandsen " s datter af 
Ålsrode og navnet 

ELSE 
båren af pigen Anne Mikkelsdatter - tiende på 
Katholm 
Faddere: Anders Jacobsen af Høbjerg 

Anders Præst, Søren Thomassen og Jacob 
Frandsen af Ålsrode. 

18o2 Konfirmeret i Hoed kirke 25. april 17 3/4 år 
1815 
Trolovet den 1. dec. Viet den 3 febr. 1816 i kir 
ken Søren Andersen Præst - enkemand 4o år gi. og 
gårdmand i Ålsrode og Else Jensdatter Frandsen-
skræderpige i Ålsrode - 31 år gi 

Forlovere: Gårdmand Niels Lund i Ålsrode 
Jens Frandsen - aftægtsmand 
Fæstemøens fader i Ålsrode 

1831 
Død 8. april og begravet den 13 april - Else 
Jensdatter gårdfæster Søren Andersen Præsts hu-
stru af Ålsrode - 46 år gi. 



Jensen 

1787 
Dom: Oculi den 11. marts lagt jord på Jens Frand 
sens søn af Ålsrode som døde kort efter fødslen, 
men var dog af jordemoderen døbt og kaldet 

ANDERS 



CHRISTIANE JENSDATTER 

Født i Ålsrode 1789 

1789 
Dom: Reminiscere den 8. marts havde gårdmand Jens 
Pedersen Frandsen og hustru Maren Andersdatter af 
Ålsrode en datter til dåben i Ålsø kirke 

CHRISTIANE 
båren af Niels Winthers hustru af Ålsø 
Faddere: Mads Ladefoged fra Katholm 

Anders Frandsen af Weilby 
Niels Sørensen og Dorthe Jensdatter 
af Ålsrode. 

18o3 
18. april konfirmeret i Ålsø kirke - 14 år gi. 

Hun var i 1831 gift med Hans Pedersen Smed i 
Glatved. 



DORTHE KIRSTINE JENSDATTER 

Født i Ålsrode 1791 

1791 
Die Annunciate den 25. marts blev gårdmand Jens 
Pedersen " Frandsen " og hustru Maren Andersdat-
ter af Ålsrode deres pigebarn, som ved hjemme-
dåben var kaldet 

DORTHE KIRSTINE 
fremstillet til sin dåbs stadfæstelse i Ålsø kir 
ke og båren af Niels Munks hustru af Høbjerg 
Faddere: Mads Ladefoged af Katholm 

Anders Frandsen af Ålsø 
Jens Tækker af Høbjerg 
Jacob Poulsen af Ålsrode 

1794 
Nytårsdag den 1. januar lagt jord på Jens Frand-
sens afgangne datter DORTHE KIRSTINE af Ålsrode 
som døde af børnekopper den 27. december i sit 
3. år. 



METTE JENSDATTER. 

Født i Ålsrode 1793 

1793 
2. Påskedag den 1. april i Ålsø kirke døbt gård-
mand Jens Pedersen " Frandsen " eg hustru Maren 
Andersdatter af Ålsrode deres pigebarn, som var 
født den 26. marts næstforan og kaldet 

METTE 
båren af pigen Anne Sofie Mikkelsdatter - tiende 
i Ålsø præstegård 
Faddere: Anders Præst, Jacob Bruus, Søren Iversen 

og Dorthe Marie Jensdatter af Ålsrode. 

1794 
19. søndag efter triniatis den 26. oktober lagt 
jord på Jens Frandsens pigebarn METTE som den 
24 oktober døde i Ålsrode af Kighoste 1% år gi. 



METTE KIRSTINE JENSDATTER 

Født i Ålsrode 1797 

1797 
Sexagesima søndag den 19. februar blev gårdmand 
Jens Frandsen og hustru Maren Andersdatter deres 
pigebarn som var født den 9. næstforan og den 17 
februar ved hjemmedåben kaldet 

METTE KIRSTINE 
frembåren til sin dåbs stadfæstelse i Ålsø kirke 
af Jacob Hjorths hustru af Ålsrode 
Faddere: Hans Slot, Niels Sørensen, Søren Iversen 

og Kirsten Olufsdatter ibid. 

1797 
6. søndag efter trinitatis den 23. juli kast jord 
på Jens Frandsens pigebarn af Ålsrode, som døde 
den 19. næstforan navnlig METTE KIRSTINE - 22 u-
ger gammel. 



Folketælling i 1787 
i Ålsrode 

Jens Frandsen husbonde 35 år begge i 1. ægteskab 
bonde og gårdbeboer 

Maren Andersdatter madmoder 33 år 
Jens Jensen 8 år ugift 
Peder Jensen 7 år do deres børn 
Else Jensdatter 3 år do 
Anne Jensdatter 1 år do 



Folketælling i Ålsrode 
ISol 

Jens Pedersen 48 år gift bonde og gårdbeboer 
Maren Andersdatter 47 år gift hans kone 
Peder Jensen 22 år ugift 
Else Jensdatter 16 år ugift deres børn 
Christiane Jensdatter 12 år 
Anders Rasmussen 13 år ugift tjenestedreng. 



BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS 
I ÅLSRODE I800 

Matr. nr. 6 
Gårdfæster Jens Pedersen Frandsen 



PEDER JENSEN FRANDSEN 
FÆSTER 27. dec. l8o9 



FÆSTEBREV. 

jRRs Jørgensen - ejer af 
Katholm gods og gård 

Gjør herved vitterligt: 
At have stædt og fæst ligesom jeg herved stæder 
og fæster til Peder Jensen Frandsen i Ålsrode den 
gård i Ålsrode by som forhen har været beboet af 
hans fader Jens Pedersen Frandsen og den han nu 
godvilligt har opladt for ham, der står for hart-
korn, ager og eng 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb 
hvilken gård han sin livstid må nyde, bruge og i 
fæste beholde på følgende vilkår: 

1 

At han holder sig den mellem ham og hans fader 
Jens Pedersen Frandsen oprettede aftægtskontrakt 
efterretteligt. 

2 

At han deraf årligt og til rette tider svarer al 
le skatter og afgifter som nu er eller herefter 
påbuden vorder - item - landgilden efter jorde-
bogen: penge 1 Rdl. 3 mark, 2 td. rug, 2 td. byg 
2 td. 2 skp. havre, 1 gås og 4o æg, der alt leve 
res inden hvert års 11. november. Ligeså forret-
ter han hoveri og rejser lige med de andre hoveri 
gørende bønder af Katholm gods efter derom ind-
gangen hoveriforening af 27. marts 1792 - alt ef 
ter tilsigelse. Gårdens bygninger og besætning 



samt tilhørende inventarium må fæsteren til alle 
tider holde i forsvarlig stand og i sin tid ved 
fratrædelse eller dødsfald være ansvarlig for sam 
me tilligemed det modtagne føde og sædekorn - alt 
sammen som det efter vedhæftede synsforretning er 
ham overleveret. Ligeledes må fæsteren afholde sig 
fra al brændevinsbrænden og krohold samt ingen 
indtage til huse uden godsejerens tilladelse. I-
øvrigt har fæsteren at rette sig efter hans Maj. 
allernådigste love og anordninger og er mig som 
husbond og min udsendte hørrig og lydig - alt 
under dette fæstes fortabelse og anden vilkårlig 
straf. 
Udi indfæstning haver fæsteren betalt 80 Rdl. -
skriver firsindstyve rigsdaler -
Dette til bekræftelse under min hånd og segl 

Katholm den 27. november 18o9 

J. Jørgensen 

Ligelydende fæstebrev med vedhæftet synsforret-
ning har jeg modtaget hvilket jeg forpligter mig 
til i alle dele at efterleve. 

Datum ut supra 
Peder Jensen Frandsen 

Til vitterlighed: 
R. Møller 



SYNSFORRETNINGEN 



TORBIØRN TORBIØRNSEN 
Birkedommer og skriver i Høgholm og Kat-
holm birker 

Gjør vitterligt: 
At år I 8 I 0 den 18. januar blev Katholms birketing 
sat og betjent af førnævnte rettens betjent med 
tinghørerne Rasmus Møller , Anders Jørgensen, Poul 
Hansen og Jens Carsten alle af Katholm , hvorda 
for retten fremkom synsmændene Jens Andersen og 
Michel Krarup begge af Fuglsang under Hessel gods 
og i retten lagde deres den 17. januar afholdte 
syns og Giverleveringsforretning over den gård i 
Ålsrode by under Katholm gods som beboedas af Jens 
Pedersen Frandsen og hvilken denne nu har afstået 
til sin søn Peder Jensen Frandsen. Forretningen 
lyder således: 
År I 8 I 0 den 17. januar mødte vi underskrevne mænd 
Jens Andersen og Michel Krarup begge af Fuglsang 
under Hessel gods i Ålsrode by under Katholm gods 
for at foretage syns og overleveringsforretning 
over den gård i bemeldte Ålsrode som sidst var be 
boet af Jens Pedersen Frandsen og hvilken han nu 
godvilligen afstår til sin søn Peder Jensen Frand 
sen. Under forretningen var tilstede den tiltræ-
dende fæster førnævnte Peder Jensen Frandsen og 
på godsejerens vegne hans forvalter ved Katholm 
Anders Johnsen Stohr. i hvis overværelse vi fore 
tog forretningen. 



1) Gårdens bygninger 

a) STUEHUSET ligger norden i gården i gst og vest 
bestående af 13. fag bygget af ege undertømmer 
og forskelligt slags overtømmer med stråtag og 
klinede vægge med 2 skorstene, ildsted og bage 
ovn og indrettet de 5 fag til stuer forsynet 
med loft, vinduer og døre, 1 fag til køkken med 
loft, 3 fag til bryggers og 2 fag til husstue 
samt 2 fag til indkørselsport med fielleport 
for. Derpå befandtes ingen mangler , men alt i 
god stand. gvggFORRETNINGEN 

b) LADEN vesten i gården ligger i syd og nord, be 
stående af 9 fag begget af ege undertømmer og 
^forskelligt slags overtømmer, med stråtag og 
klinede vægge, forsynet med døre og luger og 
indrettet til kostald og korngulv. 
Derpå befandtes ingen mangler, men alt i god 
stand. 

c) RADEN sønden i gården ligger i øst og vest be-
står af 8 fag og bygget af ege undertømmer og 
forskelig slags overtømmer, med stråtag og kli 
nede vægge og indrettet 1 fag til hakkelses-
hus, 3 fag til stald, 2 fag til port og 2 fag 
til fårehus og huggehus. 
Derpå befandtes ingen mangler, men alt i god 
stand 

d) RADEN i østen i gården ligger i syd og nord, be 



stående af 7 fag og bygget af ege under tømmer 
og forskellig slags overtømmer, med stråtag og 
klinede vægge, forsynet med døre og luger og 
indrettet de 2 fag til kohus og 5 fag til 
tærskelade og korngulv. Derpå ingen mangler, 
men alt i god stand 

2) Besætning af bæster, vogne, 
plove, harver og endvidere 
gårdens inventarium. 

1 sort hoppe 5 år 4o 0 0 
1 do 7 år 32 0 0 
1 sortbrun blisset do 5 år 26 0 0 
1 sortblakket do 11 år 24 0 0 
1 do 13 år 2o 0 0 
1 sortbrun ditto 16 år 16 0 0 

b) vogne, plove harver et cetera 
1 jernbeslagen vogn med rejsehænger 

og videre tilbehør 25 
1 trævogn med behør 16 
1 ditto 12 

1 træbagplov 1 
3 stk harver 2 
Leider, Lasmer, for- krog og bagreb 
til 3 vogne 4 
2 forke o 3 o 
4 river o 2 o 



3 grebe 0 1 8 
1 stikspade 0 2 0 
1 tørvespade 0 1 8 
1 gravespade e 6 
1 skovsav 0 5 0 
1 buesav 0 2 0 
1 skovøkse 0 3 0 
1 håndøkse 0 2 8 
1 båndkniv 0 2 0 
2 naver 0 1 8 
2 bor 0 1 0 
hammer og tang 0 2 0 
1 slibesten med sving 0 4 0 
1 hjulbør 0 3 0 
1 hakkelseskiste med kniv 0 1 3 
1 slæde 0 1 0 
1 sædeløb 0 2 0 
Seletøj til 6 bæster 6 0 o 
6 kornsække 6 0 0 
2 kornposer 0 3 0 

Summa besætning m.m. 244 5 0 

hvilken besætning og videre gårds instrumentarium 
skønnes tilstrækkelig til avlingen og hoveriets 
drift 

3) Føde og sædekorn 

Deraf fandtes alt til indavlingen så alt står 
uden mangler 



At denne syns og overleveringsforretning er fore 
taget efter vor samvittighed og bedste skønnende 
vil vi næste tingdag med vor eed bekræfte. 

Datum ut supra 

Jens Andersen 
Michel Krarup. 

Som overværende ved forretningen og med samme for 
nøjet. 
Få godsejerens vegne: 

Stohr 
Som tiltrædende fæster: 

Feder Jensen Frandsen 
Katholm den 18. januar I8I0 

Torbiørnsen 

Denne forretning blev af synsmændene på lovbefalet 
måde bekræftet og retten bevilgede at tingsvidne 
herved udstedes 
Til bekræftelse under min hånd og segl 

Federsborg d. 18. januar I8I0 
Torbiørnsen 

Gebyr: 4 mark 8 sk. 

Copiens rigtighed vedståes. 
Jørgensen. 



PEDER JENSEN FRANDSEN 



PEDER JENSEN FRANDSEN 

Født i Ålsrode 1779 

1779 
Dom: 2o. post trinitatis den 17. oktober blev i 
Ålsø kirke døbt Jens Pedersen " Frandsens " søn 
af Ålsrode navnet 

PEDER 
båren af pigen Anne Pedersdatter i Ålsrode 
Faddere: Anders Jacobsen af Høbjerg 

Niels Sørensen og Jens Sørensen af Åls-
rode 
Anne Marie Andersdatter og Anne Michels 
datter ibid. 

1810 
Den 3o. marts blev til ægteskab indskreven ung-
karl og gårdfæster Peder Jensen/ Frandsen af Åls 
rode og pigen Birthe Marie Jensdatter sammesteds 
Forlovere: Fæstemandens fader Jens Frandsen og 

Fæstemøens fader Jens Sørensen -
begge af Ålsrode. 

1810 
Den 5. maj blev i Ålsø kirke ægteviet ungkarl og 
gårdfæster Peder Jensen/ Frandsen og pigen Bir-
the Marie Jensdatter - begge af Ålsrode 
1813 
Død i Ålsrode 21. februar af hidsig sygdom. Begr. 
d. 23. februar 



BIRTHE MARIE JENSDATTER. 

Født i Ålsrode 1781 som datter af gårdfæster på 
matrikel nr. lo Jens Sørensen og hustru Else 
Clausdatter. 

1781 
Dom: 17. post trinitatis den 7. oktober havde 
gårdmand Jens Sørensen af Ålsrode en datter til 
dåben i Ålsø kirke navnlig 

BIRTHE MARIE 
båren af Maren Rasmusdatter tiende på Katholm 
Faddere; Rasmus Clausen af Høbjerg 

Niels Sørensen og 
Karen Clausdatter af Ålsrode. 

Gift 1. gang med gårdfæster Peder Jensen Frandsen 
181o 
Den 5. maj blev i Ålsø kirke ægteviede ungkarl 
og gårdfæster Peder Jensen Frandsen og pigen Bir 
the Marie Jensdatter 
Gift 2. gang med Søren Jensen Tækker 
1813 
Den 9. april blev til ægteskab indskreven ungkarl 
Søren Jensen Tækker af Høbjerg og afgangne Peder 
Frandsens enke Birthe Marie Jensdatter af Ålsrode 
Forlovere vare: Gårdmændene Jens Tækker af Høbjerg 
og Jens Sørensen af Ålsrode 
Ægteviede i Ålsø kirke 29. maj gårdfæster Søren 



Jensen Tækker og afgangne Peder Frandsens enke 
Birthe Marie Jensdatter af Ålsrode. 

1861 
Død i Ålsrode 2. april og begravet 9. april af-
tægtskone i Ålsrode født sammesteds Birthe Marie 
Jensdatter. 



BØRN AF PEDER JENSEN FRANDSEN 
OG 

BIRTHE MARIE JENSDATTER 



JENS PEDERSEN. 

Født i Ålsrode søn søn af Peder Jensen Frand-
sen og hustru Birthe Marie Jensdatter 
1812 

Trinitatis søndag d. 23. maj blev gårdmand Pe-
der Jensen / Frandsen og hustru Birthe Marie 
Jensdatter af Ålsrode deres søn, som var født d 
8. april og den 9. næstefter hjemmedøbt med navn 

JENS 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
båren af pigen Christiane Jensdatter. 
Faddere: Anders Jacobsen af Høbjerg, Jens Søren 

sen, Hans Slot af Ålsrode samt Niels 
Hjulmand af Ålsø 

Ved folketællingen i Ålsrode i 
1834 hedder han ganske vist Jens Sørensen, men 
det må være ham 

Søren Jensen Tækker 49 år gift gårdfæster 
Birthe Marie Jensdatter 56 år gift hans kone 
Jens Sørensen 23 år 
Peder Sørensen 17 år 
Søren Sørensen 13 år ugifte deres børn 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
PEDER JENSEN FRANDSEN 



SKIFTEFORRETNING 

År 1813 den 22. februar blev for skifteretten på 
Katholm gods anmeldt at gårdfæster i Ålsrode Pe-
der Jensen Frandsen afvigte nat ved døden er af-
gået og efterladende sig en arving - en søn JENS 
der er 1. år gammel, men da det er af en smitsom 
sygdom hvoraf Peder Jensen døde og de fleste af 
gårdens folk endnu ligge af samme sygdom så tur-
de skifteforvalteren med det første ikke indfinde 
sig eller holde nogen forsamling i stervboet. 
Det blev derefter pålagt de nærmeste pårørende 
at holde opsigt med boet og forretningen blev ud 
sat. 



SKIFTEFORRETNING 
EFTER GÅRDFÆSTER PEDER JENSEN FRANDSEN 

I ÅLSRODE. 

År 1813 den lo. april mødte på skifterettens veg-
ne forvalter Niels Jørgensen fra Katholm i Ålsrode 
by og begyndte skiftet efter den samme steds den 
21. februar afdøde gårdfæster Peder Jensen Frand-
sen 
Hvorfor skiftet ikke har været foretaget før var 
frygten for den frygtede smitsomme sygdom, som 
hærgede i stervbostedet. Da lægens attest om syg-
dommens opførsel er indløbet til skifteretten så 
begyndes skiftet idag med boets registrering og 
vurdering. 
Ved forretningen var tilstede den afdødes efter-
ladte enke Birthe Marie Jensdatter med hendes an-
tagen laugværge - hendes fader Jens Sørensen -
som angav deres i ægteskab sammenavlede søn JENS 
1. år gi. at være eneste arving.* for dette barn 
blev antaget som formynder hans fødte værge bed-
stefaderen Jens Frandsen af Ålsrode som ved for-
retningen var tilstede. 
Som vitterligheds og vurderingsmænd var tiltagen 
sognefoged Martinus Jensen af Høbjerg og gårdmand 
Hans Christensen Slot af Ålsrode. Hvorpå blev fore 
taget følgende registrering og vurdering. 



Rbd. Mrk. Sk 
1 dagligstuen 

1 fyrbord på krydsfod 0 4 o 
3 træstole 1 0 0 
1 spinderok 1 0 o 
1 do 1 0 o 
1 klokkeværk 3 o o 
1 jern bilægger kakkelovn 4 o 0 
1 blåmalet fyrhængeskab med lås 

og nøgle 0 1 8 
1 rødmalet hængeskab med lås og 

nøgle o 1 o 
1 grømalet fyrkiste med låg og 

nøgle 5 0 0 
Klæder således 

1 hat med spænde o 3 0 
2 røde halsklæder 0 2 0 
1 rødstribet vest o 2 0 
1 rødtavlet do o 1 8 
1 blå drejels do o 2 0 
1 grønstribet trøje 0 4 o 
1 blå do 0 4 0 
1 do do 0 5 o 
1 blå lang trøje 4 o 0 
1 do 0 3 o 
1 blå ny kjole 5 o 0 
1 grå vadmels kjole 1 0 o 



2 ballier 0 2 0 
2 tallerkener 0 1 0 
2 solde 0 2 0 
2 træstole 0 0 8 
1 gi. standtønde 0 0 8 
1 loftstige 

På loftet 
0 1 0 

1 standtønde 0 2 0 
2 ærtesække 0 o 8 
1 strippe 0 2 o 
2 td. sække 

1 køkkenet 
0 3 o 

1 gi. standskab 0 o 8 
3 grynbøtter 0 o 12 
4 hylder 0 o 8 
3 kar 0 0 4 
1 smørkærne 0 2 o 
1 stor jerngryde 1 2 0 
1 mindre do 0 3 o 
1 pande 0 2 o 
1 ildklemme 0 1 o 
1 rist 0 0 4 
1 salttrug 1 o o 
1 standtønde 0 o 8 
1 øltræ 0 1 o 
1 ølkande 0 1 0 
1 tragt 0 o 12 



1 lygte 0 0 4 
1 hægel 0 0 4 
2 små sorte gryder 0 0 4 
2 lerpotter 0 o 4 

1 gården 

1 rød 6 års ko 13 o o 
1 rød 12 års 8 o 0 
1 sortbroget 9 år lo 0 0 
1 sort lo år 13 0 0 
1 do 13 0 0 
1 sort 3 års kvie 8 0 0 
1 do 2 års 6 0 0 
1 do 2 år 4 0 0 
1 årings kalv 3 0 0 
1 so med grise 3 0 0 
4 får med lam 8 0 0 
9 får uden lam 9 0 0 
2 gæs og 1 gase 2 0 0 

1 brunst jernet 2 års hest 16 4 0 
1 årings føl 6 0 0 
1 do 3 o 0 

1 beslagen vogn 12 0 0 
1 trævogn 5 0 0 

Summa _249_ _ _ 1 _ 0_ 



1 lan^ hvid trøje 0 0 12 
1 kvart do 0 0 8 
1 par gi. vadmels bukser 0 o 8 
1 par blå do 0 4 o 
1 par skindbukser 0 4 0 
1 rød hue 0 2 0 
1 par vanter 0 1 0 
4 blårlærreds skjorter 0 4 0 
1 par gi. blå bukser 0 1 8 
3 par strømper 0 4 8 
1 par støvler 0 3 0 
1 par do 0 5 0 
1 par sko med spænde 0 2 0 
1 par træsko 0 0 8 

1 krus 0 1 8 
1 bliktrakt 0 0 8 
1 spejl o 1 0 
1 rivejern o 0 8 
1 stolpesengested med omhæng 2 o o 

Derudi 
1 rød og blåstribet olmerdugs over-

dyne 6 0 0 
1 hvidstribet bolsters hovedpude 4 0 0 
1 vadmels do 3 0 0 
1 lang betrukken hovedpude 1 3 0 
1 lang skindpude 1 0 0 
1 blåstribet bolsters do 0 1 0 



1 par blårgarns lagner 2 0 0 
1 opslagen sengested med omhæng 1 0 0 

Derudi 
1 gulstribet olmerdugs overdyne 2 o o 
1 hvid bolsters underdyne 3 0 0 
1 kort vadmels hovedpude 0 0 8 
1 par blårgarns lagner 1 0 o 

3 hylder 0 1 o 
1 flødebøtte 0 o 8 

1 den yderste stue. 
1 fyrbord på krydsfod 0 3 o 
1 øltønde 1 0 o 
1 brunmalet dragkiste 5 o o 
1 egekiste 4 0 0 
1 fyrkiste 3 0 0 
1 manglefiel 0 1 0 
1 haspe 0 0 8 
2 halmkurve 0 0 12 
1 øltragt o 1 0 
2 gi. hylder o 0 4 
2 skillerier o 0 4 

1 bryggerset 
1 ^ td. gruekedel lo o o 
1 håndkværn 1 0 o 
1 bagetrug 0 4 o 
1 øse 0 5 o 
1 egekar 3 0 o 



Enken vidste ikke mere boet at beregne til ind-
tægt hvilket formynderen på tilspørgende også 
befandt at være rigtigt. 
Derfra blev gårdens besætning og inventarium ef-
terset og er således: 
1 sort 7 års hoppe 
1 sortblisset do 17 år 
1 brunst jernet hest 5 år 
1 brun 5 år 
1 sortstjernet hest 3 år 
1 brun hoppe lo år 
1 beslagen vogn med behør 
1 bagplov 
3 sæt seletøj, ligeledes for og bagreb til 3 vog 
ne. 

2 forker 
4 river 
2 skovle 
3 grebe 
1 stikspade 
1 tørvespade 
1 gravespade 
1 buesav 
1 skovsav 
1 s^ovøkse 
1 håndøkse 
1 båndkniv 



2 naver 
2 hjulbør 
1 hammer og tang 
1 slibesten med trug 
1 hakkelseskiste med kniv 
1 sælde 
1 sædeløb 
Seletøj til 6 bæster 
6 kornsække 
2 kornsække 
hvilket der ifølge den ved hans fæstebrev medhæf 
tede syns og overleveringsforre^ning findes at 
være den afdøde overleveret 
Enken angav derpå tilgode gæld og besvær at hæfte 
på boet nemlig: 
1) Til hendes husbond landgilde rug 2 td. for 1811 

samt landgildekorn for 1812 rug 2 td. byg 2 
td. havre 2 td. 2 skp. samt tiendekorn for sam 
me år 3 skp. rug. 

2) Den afdødes begravelse angav hun at have kost 
et hende lo Rbd. 
Hendes lignende påstod hun sig 
godtgjort lo Rbd. 

Mere gæld blev ikke anmeldt. Enhver af de pågæld 
ende erklærede sig fornøjet med den satte vurde-
ring ligesom vurderingsmændene tilkendegav at 
have sat samme efter deres bedste skønnende. 



Skiftet blev derpå udsat til en nærmere bestem-
mende tid og det i dag passerede forsynet med 
samtlige tilstedeværendes underskrifter. 

På skifteforvalterens vegne: 
Jørgensen 

Birthe Marie Jensdatter 
m.f.p. 

Som Laugværge: 
Jens Sørensen 

m.f.p. ' 

Som formynder 
Jens Sørensen 

Som vitterligheds og vurderingsmænd 

Martinus Jensen 
Hans Slot. 



Inden skifteafslutningen gifter Birthe Marie Jens 
datter sig: 

1813 
Den 9. april blev til ægteskab indskreven ungkarl 
Søren Jensen Tækker af Høbjerg og afgangne Peder 
Frandsens enke Birthe Marie Jensdatter af Ålsrode 

Forlovere vare: Gårdmændene 
Jens Tækker af Høbjerg 
Jens Sørensen af Ålsrode. 

1813 
Ægteviede i Ålsø kirke 29. maj gårdfæster Søren 
Jensen Tækker og afgangne Peder Frandsens enke 
Birthe Marie Jensdatter af Ålsrode. 



SLUTNING AF SKIFTE 
EFTER 

PEDER JENSEN FRANDSEN 



SKIFTEAFSLUTNING. 

År 1813 den 3o. december blev skiftet efter afdø 
de gårdmand i Ålsrode Peder Jensen Frandsen fore 
taget på Katholm skriverstue af skifteforvalter-
ens fuldmægtig forvalter N. Jørgensen for om mu-
ligt at blive sluttet. 
På enkens vegne var tilstede hendes nuværende 
mand Søren Jensen Tækker samt på sønnen JENSES 
vegne hans fødte værge Jens Pedersen Frandsen af 
Ålsrode. 
Som testificanter var tiltagen hr. Leth på Kat-
holm og sognefoged Martinus Jensen af Høbjerg. Bo 
blev derpå opgjort således: 

A) INDTÆGT 

Den ved boets registrering den lo. april sidst le-
den satte vurdering erklærede de pågældende sig 
herved fornøjet med og da de som ved bemeldte for 
retning er anført ikke vidste at beregne samme me-
re til indtægt så bliver overenstemmende med vur-
deringen boets indtægt 

B) UDGIFT 

Godsejeren lod skifteholderen erklære ^^ han fandt 
det ufornødent at have noget nyt syn til brøst-
fæld på gårdens besætning eller inventarium da 



han vidste at samme var i behørrig stand 
Derimod bliver den ved bemeldte forretning anførte 
gæld og besvær at fradrage boets indtægt således: 
1) Begravelsesomkostninger 2o 0 0 
2) Husbondens fordring som ved her 

redsfogedens kjendelse af 13. ds 
er tilkendt fortrinsret i boet 58 2 lo 

Summa tilgode 78 2 lo 
som fradraget indtægten igen bliver 
i behold I7o__ 
Skiftets bekostning: 
1) Skiftesalarium 2 o 13 

Kongens kasse 0 5 2 
Justitsfonden 0 1 4% 

2) Skiftebeskrivelse 4 ark 0 4 11 
kongens kasse 0 1 14 
til justitsfonden 0 0 7 % 

3) Vitterligheds og vurderingsmænd 
for 3 møder 1 1 ^ 
Kongens kasse 0 2 13 
Justitsfonden 0 0 11 % 

4) Stemplet papir til skiftebrevet 1 o 12 
1/3 % til revisionskontoret 0 3 6 % 

lait 7 4 15 ^ 
Igen til deling 162__ 
Deraf tager enken det halve 81 2 11 1/4 



Af den anden halvpart som tilfalder sønnen JENS 
afgår % % til kongens kasse ifølge forordning 8. 
februar l8lo med o 2 6 1/4 
Hvorfor hans arvelod bliver 81 o 5 

Samtlige anførte ejendele sålænge overformynder-
en finder det tjenligt næst efter godsejerens for 
dring på 58 Rbd. 2 mrk. lo sk. bliver i boet og 
bliver bemeldte arvelod omskreven til sølvs værdi 
43 Rbd. 1 mark 6 3/4 sk. årlig at forrente med 
lovlig rente af 4 % hvilken rente forældrne dog 
kan bruge til barnets opdragelse. 
Da ingen ved dette skifte fandt videre at andrage 
bliver dette sluttet som rigtig befunden i enhver 
henseende og med forsikring af enkekonens nuværen 
de mand Søren Jensen og formynder at holde skifte 
forvalteren anger og kravsløs af hvad som måtte 
følge af dette skifte og det passerede med alle 
vedkommendes underskrifter bekræftet. 

Datum ut supra 
På skifteforvalterens vegne 

Jørgensen 
Søren Jensen Jens Sørensen 

Til vitterlighed 
N. Leth 

Martinus Jensen. 



BIRTHE MARIE JENSDATTERS 
2. MAND 

SØREN JENSEN TÆKKER 



SØREN JENSEN TÆKKER. 

Født i Høbjerg som søn af gårdfæster Jens Søren-
sen Tækker og hustru Anna Andersdatter. 
1783 

Dom: Sexagesima den 11. februar døbt Jens Søren-
sen Tækker og hustru Anne Andersdatter af Høbjerg 
deres søn kaldet 

SØREN 

Folketælling i Høbjerg 
1787 

Jens Sørensen Tækker husbonde 32 år gift 1. 
gang bonde og gårdbeboer. 

Anna Andersdatter madmoder 3o år gift 1. gang 
hans kone 

Anders Jensen 4 år 
Lene Jensdatter 2 år 
Søren Jensen 1 år 

Død i Ålsrode 1865 
Død d. lo. juli. Begravet d. 15. juli 1865. Af-
tægtsmand i Ålsrode født i Høbjerg, søn af Gård 
mand Jens Sørensen Tækker i Høbjerg 78 år gi. 



FÆSTEBREV 
lo/9 1813 



FÆSTEBREV. 

Jens Jørgensen 
ejer af 

Katholm gård og gods 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæst, ligesom jeg herved stæder 
og fæster til Søren Jensen Tækker en mig i Ålsro 
de by tilhørende gård anført i Jordebogen under 
nr. 6 og sidst beboet af afgangne Peder Jensen 
Frandsen og som står for ager og engs hartkorn 
6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb. hvilken gård 
han sin livstid må nyde, bruge og i fæste beholde 
på disse vilkår: 
At han deraf årligt og til rette tider svarer alle 
kongelige skatter og afgifter, som nu er eller 
herefter påbuden vorder ^ item landgilden efter 
jordebogen - penge 1 Rdl. 3 mark 7 sk. - 2 td rug 
2 td. byg og 2 td. 2 skp. havre , 1 gås og 4o æg 
der alt leveres og svares inden hvert års 11. nov 
ligeså forretter han hoveri og rejser lige med de 
andre hoverigørende bønder af Katholm gods efter 
den derom indgangne hoveriforening af 27. marts 
1792 alt efter tilsigelse. 
Gårdens bygninger og besætning med tilhørende in-
strumentarium til alle tider holde i forsvarlig 
stand og i sin tid ved fratrædelse eller døds-



fald være ansvarlig for samme tilligemed det mod-
tagne føde og sædekorn, således som det efter ved 
hæftede synsforretning er ham overleveret. Han må 
afholde sig fra al brændevinsbrænden og krohold 
samt ingen indtage tilhuse uden godsejerens til-
ladelse. 
løvrigt haver fæsteren at rette sig efter hans 
Majestæts allernådigste love og ahbrdninger, er 
mig som husbond og min udsendte hørrig og lydig 
- alt under dette fæstes fortabelse og anden vil 
kårlig straf. 
Udi indfæstning har fæsteren betalt 5o Rdl. 
Ifølge forordningen af 25. juni I 8 I 0 attesteres 
at gården har det samme hartkorn og tilliggende 
som i sidste fæsters besiddelsestid 

Dato til bekræftelse under 
min hånd og segl 

Katholm den lo. september 1813 
J. Jørgensen 

Til vitterlighed: 

R. Møller N. Jørgensen 
Læst inden Grenå by og Nørre Herreds ret den 2o. 
september 1813 og derefter protokolleret 

J. Harbo 
Gebyr: 2 mark. 



Da fæsteren Søren Jensen har ægtet den på stedet 
værende enke efter Peder Jensen Frandsen så bliver 
det en selvfølge - og hvilket han herved forbind-
es til - at holde sig efterrettelig i eet og alt 
såvidt samme endnu måtte være uopfyldt: 
a) Den mellem afdøde Peder Jensen Frandsen og hans 

forældre oprettede aftægtskontrakt af 8. febr. 
1810. 

b) Den mellem bemeldte personer indgåede skrift-
lige forening af 17. juni 181o angående Peder 
Jensen Frandsens søstre Else og Christiane om 
deres udstyr og arv efter deres forældre 

Katholm den 22. september 1813 
J. Jørgensen. 

Ligelydende fæstebrev med vedhæftede syns og over-
leveringsforretning har jeg modtaget/ Hvilket jeg 
herved forbinder mig til i alle måder at efterkom 
me 

Søren Jensen 
m.f.p. 

Ny matr. 4 td. 7 skp. 3 fdk. ^ alb 
Gammelskat 39 Rbd. 52 sk. 



SYNSFORRETNINGEN 



SYNSFORRETNING 

Jens Jensen Harbo 
Examinatus juris, constitueret 
byfoged og byskriver udi Grenå 
samt herredsfoged og skriver i 
Nørre Herred 

Gjør vitterligt: 
At år 1813 den 13. september blev Grenå by og Nør 
re Herreds ret sat og betjent af ovenmeldte con-
stituerede dommer og skriver , nærvende stokke-
mænd Jens Kildahl, Peder Tinå, Thøger Jensen og 
Jens Balle - alle af Grenå. 
For retten mødte gårdmændene Chresten Sal§ång^oRe§ 
Rasmus Molbo af Ålsø og fremlagde deres under 11. 
dennes afholdte syns og taxationsforretning over 
den gård i Ålsrode by som Peder Jensen Frandsen 
sidst har haft i fæste, men nu er fradød og som 
nu overleveres til ny fæster Søren Jensen Tækker 
med begæring at retten ville modtage samme til en 
delig afhjelmning. De retten indvilgede og forret 
ningen er sålydende: 
År 1813 den 11. september mødte vi underskrevne 
fra retten den 12. juli sidstleden udmeldte mænd 
Chresten Sallingbo og Rasmus Molbo af Ålsø by i 
Ålsrode by under Katholm gods for at foretage en 
lovlig syns og taxationsforretning over den gård 
med dens besætning og inventarium som sidst i fæs 



te af Peder Jensen Frandsen, men n^ desformedes 
dødsfald overlades til ny fæster Søren Jensen 
Tækker, som ved denne forretning var nærværende. 
På husbondens vegne var Hans forvalter N. Jørgen-
sen på Katholm tilstede. 
Vi foretog derpå således syn og taxation over 

A) Gårdens bygninger 
1) STUEHUSET norden i gården bestående af 15. fag 

bygt af ege uhdertømmer og forskelligt slags 
overtømmer, klinede vægge og stråtag med 2 skor 
stene og bageovn og indrettet fra vestre ende: 
2 fag til køkken, 5 fag til 2 stuer med loft 
over såvelsom kakkenet, 3 fag til bryggers, 1 
fag til ovn, 2 fag til huggehus og 2 fag til 
indkørselsport med fjelleport for. 
Derpå befandtes ingen mangler, men alt i god 
og beboelig stand og forsynet med de fornødne 
døre og vinduer. 

3) LADEN vesten i gården bestående af 9 fag, bygt 
af samme materialer som stuehuset og forsynet 
med de nødvendige indretninger til tærskelo og 
korngulv, døre og luger. 
Derpå befandtes ingen mangler, men længen er i 
god forsvarlig stand. 
Mellem ladens nordre ende og stuehusets vestre 
ende er endvidere 2 fag hus bygt af forannævnte 
slags materialer og indrettet til tørvehus. 



Derpå mangler % trave langhalm 3 mark 
3) RADEN i syd i gården bygt af samme slags mate-

rialer som de foaannævnte huse består af 15 
fag og indrettet fra vestre ende: 2 fag til tør 
vehus, 2 fag til huggehus, 1 fag til køkken og 
skorsten, 2 fag til fårehus, 2 fag til indkør-
sel med port for, 3 fag til stald, 2 fag til 
hakkelseshus og 1 fag til korn. 
Derpå befandtes ingen mangler, men forsynet 
med sine behørige indretninger i god og brug-
bar stand 

4) RADEN østen i gården, bygt af samme slags ma-
terialer som de forannævnte hus bestående af 
9 fag og indrettet fra søndre ende: 4 fag til 
korngulv, 2 fag til kohus, 2 fag til foderhus 
og 1 fag til vognport. 
Derpå befandtes at mangle: 
6 stk. remstykker 1 Rdl 
Arbejdsløn hertil såvelsom 
til tækning a^ 1 dags arbejde__l_Rd^^ 

Summa Brøstfæld 2_rdl^_3_mark_ 

B) Besætning 
1 sort hoppe 7 år 167 Rdl 
1 brunst jernet hest 5 år 167 Rdl 
1 sortstjernet hest 3 år 167 
1 brun hoppe lo år 134 



KØBEKONTRAKT. 
TIL 

JENS ANDERSEN IVERSEN 



Mellem underskrevne Kaptain, Ridder og Dannebrogs 
mand v. Dinesen, ejer af Katholm hovedgård og un 
derliggende gods som sælger og indsidder Jens An 
dersen Iversen af Ålsrode som køber er oprettet 
følgende 

KØBEKONTRAKT 
Jen Dinesen sælger til bemeldte Jens Andersen Iv-
ersen den mig tilhørende gård i Ålsrode by, Ålsø 
sogn, Sdr. Herred, hvorpå Søren Jensen Tækker un-
der 22. april 1813 er meddelt fæstebrev og som 
nu her har overladt sit fæste til fordel for svig 
ersønnen Jens Andersen Iversen., Hvilken gård med 
al dens tilliggende af ager og eng er ansat for 

a b 
efter den nye Matrikel under 5 og 13 hartkorn 
5 td. 3 skp. 1 fdk. 1/4 alb. med gammelskat 43 
Rbd. 33 sk. tilligemed disses værende bygninger, 
besætning og inventarium således som samme nu be-
findes og med de samme rettigheder, byrder og for 
pligteiser, som jeg har ejet denne ejendom selv 
for købesummen 28oo Rbd. sølv og står ejendommen 
fra nu af i enhver henseende for købers regning 
og ricico, hvorfor det er en selvfølge, at han 
overdrages ret til den sum hvorfor gårdens byg-
ning nu er assurerede for i landets brandkasse. 

2 

Alle skatter og afgifter af gården af hvad navn 
nævnes kan, som nu er eller i fremtiden bliver 



påbudne betaler køberen fra l/lo førstkommende 
at regne til rette forfaldstider uden ansvar for 
sælger. 

3 
Køberen berigtiger købesummen således: 
2oo Rbd. i førstkommende december termin 
600 Rbd. - eller så stort et beløb derover, som 

han vil i førstkommende juni termin 
1853 
Og for resten af købesummen udsteder 

han obligation til sælger med 1. prioritets pante 
ret i den solgte ejendom med bygninger og jord-
tilliggender og stipulerer den således at capital 
en bliver indestående i lo år fra 1/12 førstkom-
mende at regne. 
Fra 11/12 1852 svares 4% i årlig rente af capi-
talen, som erlægges med det halve i hvert års 
11 juni og 11. december termin at regne, ligesom 
obligationen i det hele er omfattet således som 
for umyndiges midler. 
Det bemærkes, at dersom køberen uden panthavers 
samtykke afhænder noget af pantet, ikke holder 
det i forsvarlig stand, pådrager sig skatterestan 
ce, ikke betaler til rette tid renterne og afdrag 
er sælgeren eller obligationens lovlige ejer be-
rettiget til at opsige capitalen med ^ års varsel 
og såfremt den del af købesummen som skal udbeta 



les ej erlægges til de,fastsatte terminer er hand 
len hævet og kan godsejeren efter eget valg sæl-
ge eller bortfæste gården til en anden, ligesom 
køberen ej kan fordre den del af købesummen som 
kunne være erlagt tilbagebetalte 

. . - . .. r: ^ 4 . ^ ' ^ .. -
De restancer, der hvilet på den solgte gård til 
beløb 9oO Rbd^ sølv og som egentlig skulle til-
svare& af den fratrædende fæster Søren Jensen 
Tækker påtager køReren sig at betale. Dog indvil 
ger sælgeren i bemeldte 9oo Rbd. sølv bliver inde 
stående med 2. prioritets panteret næstefter kø-
besummens pant 2ooo Rbd. eller hvad deraf bliver 
indestående i den solgte gård med jordtilliggende 
uopsigelig i lo. år fra 11/12 1852 at regne mod 
at køteren forrenter disse med lo% årlig rente, 
som erlægges med det halve i hvert 11 juni og 11 
december termin og at pantet ikke forringes eller 
pådrages restancer af skatter og andre afgifter. 

5 
For indeværende år betales landgilde m.m. som hid 
til har været svaret af Søren Jensen Tækker. 

6 

Den 1/6 del af gårdens brandhæftelse, som er ind 
friet fritages køberen for at forrente, hvorimod 
aktieretten som afbenyttes er ham uvedkommende. 



Alle omkostninger i anledning af denne handel så 
vel købekontraktens, skødets og obligationens ud 
stedelse og tinglæsning samt afgifter til kongens 
kasse m.m. som måtte medkomme, Dokumenternes be-
rigtigelse betaler køberen alene ligesom han og 
er pligtig til at betale 2o% af købesummen til 
forvalteren som erlægges til 11/12 termin 1852 
Original kontrakt bliver i sælgers værge, hvori-
mod køberen erholder en genpart. 

Således er denne kontrakt indgået og 
bekræftes med underskrivelse i 2 vit-
terlighedsvidners overværelse 

Katholm d. I 8 / I 0 1852 

Dinesen 
Jens Iversen/ Andersen 

til vitterlighed: 

Secher J. Brøgger 



SKØDE 17/6 1853 
TIL 

JENS ANDERSEN 



År 1853 den 11/7 blev i retten læst skøde fra 
Major, Ridder og Dannebrogsmand v. Dinesen til 
Jens Andersen på en gård i Ålsrode. 

SKØDE 

Jeg underskrevne Adolf Wilhelm v. Dinesen, Major 
Ridder af Dannebrogen og den franske æreslegion 
og Dannebrogsmand, ejer af Katholm hovedgård med 
underliggende gods tilsår herved og vitterliggør 
at have i overenstemmelse med vedhæftede købe-
kontrakt af 18 oktober 1832 solgt og afhændet li 
gesom jeg herved sælger, skøder og aldeles af-
hænder fra mig og arvinger til Jens Andersen Iver 
sen den mig i Ålsrode by, Ålsø sogn, Sdr. Herred 
nævnte gård, der hidtil har været bortfæstet til 
Køberens svigerfader Søren Jensen Tækker, og som 
nu overdrager dette sit fæste til fordel for køb 
eren og hvilken gård er ansat efter den nye Ma-
trikel for hartkorn, ager og eng under Matrikel 
5 ^ 4 Td. 6 skp. 1 fdk. 1/4 alb og gammelskat 

39 Rbd. 52 sk. 
13^ o Td. 3 skp. 2 fdk. 1 3/4 alb og gammelskat 

3 Rbd. 77 sk. 
5 Ålsrode kær 1 skp. 1 fdk. 1 1/4 alb 
med hvad videre der i købekontrakten findes an-
ført og navnlig den til gården hørende besætning 



og inventarum^ 
OG køberen Jens Andersen Iversen har b&figtigét 
den anordnede købesum 28oo Rbd. ved til mig at 
have erlagt kontant 800 Rbd. og for resten ud-
stedt lovformlig første prioritets panteobligati 
on i ejendommen så skøder og overdrager jeg her-
ved til efternævnte Jens Andersen Iversen den 
foran ommeldte her ved den påråbte købekontrakt 
solgte gård med tilhørende tilliggende således 
og på de vilkår som i købekontrakten er stipule 
rede og med de samme rettigheder, byrder og for-
pligtelser som jeg ifølge skøde af 13/12 1839 
har ejet samme. 
Kort over gårdens jorder medfølger. 

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

Katholm d. 17/6 1853 
Dinesen 

Til vitterlighed 

Secher Appelt 

I henholdt til vedlagte matrikelkort haves intet 
imod dette skødes tinglæsning 

Randers Amtsstue 24/6 1853 
Hansen 



Læst i Nørre Herred og en del af Sdr.Herreds ret 
11/7 1853. 

Lundø 



Jens Andersen ejer gården til sin død 3o/5 1861. 
Ved skifteforretningen på herredskontoret i Grenå 
6/7 1861 anmoder enken om at måtte sidde i uskif-
tet bo efter sin mand og 6/lo tillades det hende 
at hensidde i uskiftet bo 
Arvingen oplyser ved skifteforretningen 6/lo 1861 
at boet ejer: 
Matr. nr. 5 ^ i Ålsrode by der står for hartkorn 

4 td. 6 skp. 1 fdk. 1/4 alb med der-
under hørende 

Matr. nr. 13 ^ - det såkaldte Tomkjær - sammesteds 
ansat til hartkorn 3 skp. 2 fdk. 1 
3/4 alb og 

Matr. nr. 5 ^ Ålsrode kær ansat for 1 skp. 1 fdk. 
1 1/4 alb 

Alt efter skøde tinglæst 11/7 1853. 
Herfra afgår ifølge købekontrakt af 19/2 1859 -
læst 11/7 1859 som er bortsolgt til John Rasmussen 
Matr. nr. 13 ^ og 5 ^ 
Enken Ane Sørensdatter gifter sig i Ålsø kirke 19. 
december 1861 med ungkarl Hans Christian Andersen 
født i Høbjerg på gården " Ramskov " 31/3 1835 
Forlovere: Brudgommens stedfader gårdmand i Høbjerg 

P. Mikkelsen og 
smed i Ålsrode Jørgen Rasmussen. 



Panteobligationen udslettes og forpligtelser fra 
Jens Andersens købekontrakt læst 11/7 1853 er op 
hævet og den købekontrakt som Jens Andersen har 
oprettet i 1859 om salget af ovennævnte parceller 
kan nu føres ud i livet og skødet tinglæses 13/1 
1862 samtidig med at vielsesattesten lyses som ad-
komst for Hans Christian Andersen til gården og 
derfor er det også Hans Christian Andersen der kan 
udstede skøde til John Rasmussen og derved opret-
tes et boelsmahdssted. 



SKØDE 
TIL JOHN RASMUSSEN. 

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

for hartkorn o td. 3 skp. 2 fdk. 1 3/4 alb 
og gammelskat 3 Rbd. 77 sk. 

2) Parcellen Matr. nr. 5 ^ af ejendommens Matr. nr 
5 ^ , hvilken ejendom er udstykket med inden-
rigsministeriets approbation af hartkorn 1 fdk. 
2 3/4 alb. med gammelskat 4 Rbd. 57 sk. 

og da John Rasmussen har betalt købesummen 12oo 
Rbd. skal ovennævnte ejendom tilhøre ham med de 
samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvor-
med jeg har ejet samme 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

Jens Andersen 43 år gift født i sognet gård-
ejer 

Ane Sørensdatter 43 år gift født i sognet hans 
kone 

Søren Jensen 16 år ugift født i 
Peder Jensen 14 år do do 
Birthe Marie 9 år do do 
Bodil 6 år do do 
Niels 4 år do do 
Birthe Marie Jensen 78 år ugift 

Søren Jensen 73 år 
Birthe Marie Jensen 

deres børn 
født i sognet 

tjenestepige 
gift født i sognet 
80 år gift født i sognet 
husfaderens svigerforældre 
der af ham forsørges. 



1 sortblisset hest 13 år 117 Rdl 
1 brunstjernet hest 2 år 

Summa besætning 864 Rdl. 

C) Inventarium 

reb og videre behør 15o o 0 
1 trævogn med møjfjelle og behør 16 0 0 
1 do med do 16 0 0 
1 jernplov med dræt og videre behør 16 0 o 
1 træbagplov med jern 3 2 0 
3 sæt træharver 3 0 0 
Leider, lasmel, for, krog og bagreb 
til 3 vogne 8 0 0 
2 forke 1 0 0 
4 river 0 4 0 
2 skovle 0 2 0 
3 grebe 0 4 8 
1 stikspade 0 2 0 
1 tørvespade o 2 0 
1 gravespade 0 2 0 
1 skovsav 1 3 o 
1 buesav 0 3 0 
1 skovøkse 1 o 0 
1 håndøkse 1 0 0 
1 båndkniv 0 3 0 
2 naver 1 0 0 



2 spigebor o 1 8 
1 hammer og 1 tang 0 3 0 
1 slibesten med sving 1 1 0 
1 hjulbør 0 3 0 
1 hakkelseskiste med kniv 3 0 0 
1 slæde o 2 0 
1 sædeløb o 1 o 
2 kornsække 6 0 0 
2 kornposer 2 0 0 

Summa Inventarium 247 5 0 

c) Føde og sædekorn 
Da befandt vi deraf så meget at ingen mangel kan 
blive til næste indavling. 

Den anførte besætning og inventarium anseer vi at 
være tilstrækkelig til gårdens avling og hoveri-
ets drift. 
Således haver vi afholdt denne forretning over-
enstemmende med vor samvittighed og bedste skøn-
nende og som vi til næste ting med vor eed vil be 
kræfte. 

Datum ut supra 
Rasmus Molbo Chresten Sallingbo 

Fornøjet med denne forretning underskriver 
Jørgensen Søren Jensen Tækker 

Hvorefter taxationsmændene på lovbefalet måde med 
deres korporlige eed bekræftede foranmeldte deres 



forretning og blev derpå demitterede. 

Således for retten påskrevet og tilgået bevidnes 
herved under hånd og segl 

J. Harbo 

Gebyr: 4 mark. 



PÅTEGNINGER PÅ FÆSTEBREVET. 

1833 
I henhold til den af fæsteren inden retten af 2. 
dennes afgivne erklæring afgår i gårdens ager og 
engs hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 

alb. 
a) For græsningsrettighed i Ålsrode skov, der er 

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

b) Dens andel af det hartkorn husmandsjordene nu 
er bleven pålignede og som førhen var indlemme 
de under gårdmændenes hartkorn o td. 3 skp. 
0 fdk. 1 14/17 alb 

lait o td. 4 skp. 2 fdk. 2 
14/17 alb 

Igen 5d. 7 skp. o fdk. 2 alb. 

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

Katholm den 11. dec. 1833 
Stenberg 

At mit fæstebrev har modtaget ligelydende påteg-
ning det tilståes herved 

Datum ut supra 
Søren Jensen Tækker 

Til Vitterlighed: Johnsen Michel Olesen 



1836 
Ifølge det kongelige rentekammers resolution af 
17. sept. 1836 afgår i gårdens ager og engs hart-
korn 5 td. 7 skp. o fdk. 2 alb. 
for det på skovfogedlodden ansatte hartkorn 

1 td. 6 skp. 3 fdk. 1 % alb 
der nu er bortfæstet til Rasmus Jensen fordelt på 
samtlige gårde i Ålsrode med_3_fdk^_l_^_alb 

Igen 5 td. 6 skp. o fdk. ^ alb 

Hvoraf fæsteren svarer skatter og afgifter fra 1. 
januar 1837 af at regne 

Katholm den 31. dec. 1836 
Hansen 

At mit fæstebrev har modtaget ligelydende påteg-
ning det tilståes herved 

Datum ut supra 
Søren Jensen Tækker 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
SØREN JENSEN TÆKKER 

OG 
BIRTHE MARIE JENSDATTER 



Folketælling i Ålsrode 
1834 

Søren Jensen Tækker 49 år gift gårdfæster 
Birthe Marie Jensdatter 56 år gift hans kone 
Jens Sørensen 23 år 
Peder Sørensen 17 år ugifte deres børn 
Søren Sørensen 13 år 

Folketælling i Ålsrode 
1845 

Søren Jensen 6o år gift født i sofnet gård-^ 
fæster 

Birthe Marie Jensdatter 66 år født i sognet 
gift hans kone 

Søren Sørensen 24 år 
Anne Marie Sørensdatter ugifte deres børn 
Niels Hansen 5o år gift født i Vejlby ind-

sidder daglejer 
Else Kirstine Pedersdatter 52 år gift hans 

kone 
Hans Nielsen 23 år ugift deres søn skræder 



Folketælling i Ålsrode 
185o 

Søren Jensen 65 år gift født i sognet gård 
fæster 

Birthe Marie Jensdatter 71 gift født i sognet 
hans kone 

Søren Sørensen 29 år ugift deres søn født i 
sognet 

Anne Sofie Nielsdatter 18 år ugift tjeneste-
pige 

Anders Jensen 8 år plejebarn 



PEDER SØRENSEN TÆKKER 

1814 
24. søndag efter trinitatis den 2o. november blev 
gårdmand Søren Jensen Tækker og hustru Birthe Ma-
rie Jensdatter af Ålsrode deres søn som var født 
den 11. november og den 12. næstefter hjemmedøbt 
med navn 

PEDER 
fremstillet til dåbens kundgørelse i Ålsø kirke 
båren af pigen Else Jensdatter Tækker af Høbjerg 
Faddere: Hans Slot, Niels Lund, Mathias Sørensen 

og Anders Jensen 
alle af Ålsrode. 

1814 
4 advents søndag den 18. december blev gårdmand 
Søren Tækkers hustru af Ålsrode intr. i Ålsø kir-
ke. 
1829. 
Konf. i Ålsø kirke. Søn af Gårdfæster Søren Jensen 
Tækker og Birthe Marie Jensdatter i Ålsrode 14 1/3 
år. født d. 11. november 1814. Mådelig kundskab 
men ulastelig forhold. 



ANNE SØRENSDATTER TÆKKER 

1816 
ANNE 
Født den 5 juli - hjemmedøbt den 7. do 1816. 
Døbt i Ålsø kirke 9. søndag efter trinitatis 
den 11. august 
Fader: Søren Jensen Tækker. Moder Birthe Marie 
Jensdatter af Ålsrode. 
Faddere: Gårdmand Søren Præst, Tjenestekarl 

Chresten Jensen, Husmand Anders Tækker 
alle af Ålsrode 
Indsidder Claus Præst af Høbjerg samt 
Tjenestepige Kirsten Jensdatter af Åls-
rode som bar barnet. 

Moderen intr. bemeldte 11. august 

1816 

ANNE SØRENSDATTER TÆKKER 
død den 19. september. Begravet den 22. sept. 
datter af gårdmand Søren Jensen Tækker i Ålsrode 
11. uger gi. 



ANNE SØRENSDATTER TÆKKER 

1817 
ANNE 
født den 29. dec. hjemmedøbt den 3o. dec. 1817 
Dødt i Ålsø kirke 5 søndag efter Påske den 26. 
april 1818. 
Fader: Søren Jensen Tækker, Moder Birthe Marie 

Jensdatter, gårdfolk i Ålsrode. 
Faddere: Gårdmand Jens Tækker i Høbjerg 

Tjenestekarl Søren Munk og Søren Drejer 
ibid. 
Gårdmand Peder Sørensen af Lund samt 
Hans Slots kone af Ålsrode som bar bar-
net. 

Moderen intr. 5 søndag i Fasten den 8. marts 1818 
1832 
Konf. i Ålsø kirke. Datter af gårdfæster Søren 
Jensen Tækker og Birthe Marie Jensdatter i Ålsrode 
14 1/3 år. Født d. 29. dec. 1817. Temmelig god 
kundskab og upåklagelig forhold. Vacc. 22. juni 
1818 af Neve. 



ELSE MARIE SØRENSDATTER TÆKKER 

1819 
Født den 13. april - hjemmedøbt samme dag 
Døbt i Ålsø kirke 1. søndag efter trinitatis d. 
13. juni 
Fader: Gårdmand Søren Jensen Tækker 
Moder: Birthe Marie Jensdatter af Ålsrode 
Faddere: Gårdmand Mathias Sørensen i Ålsrode 

Gårdmand Hans Slot ibid. 
Gårdmand Claus Præst i Høbjerg 
Gårdmand Peder Knudsen Lund samt 
tjenestepige Kirsten Jensdatter af Grenå 
som bar barnet. 

1819 
ELSE MARIE SØRENSDATTER 
død den 16. august og begravet den. 22 august 
1819 
Datter af gårdfæster Søren Jensen Tækker og Bir-
the Marie Jensdatter i Ålsrode - 18 uger gi. 



SØREN SØRENSEN TÆKKER 

1821 
Født den 6 august - hjemmedøbt den 7. do 1821 
Døbt i Ålsø kirke 14. søndag efter trinitatis 
den 23. september. 
Fader: Gårdmand Søren Jensen Tækker 
Moder Birthe Marie Jensdatter af Ålsrode 
Faddere: Indsidder Chresten Tækker i Høbjerg 

Tjenestekarl Jens Tækker ibid. 
Gårdmand Anders Tækker ibid. 
Gårdmand Anders Iversen ibid samt 
pigen Inger Jensdatter som bar barnet. 

1837 
Konfirmeret i Ålsø kirke: 
Søn af gårdfæster Søren Tækker og Birthe Marie 
Jensdatter i Ålsrode - 15 3/4 år gi. - Født d 6/8 
1821. 
Efter 2 år temmelig god kundskab og rosværdig op 
førsel. 
Vacc. den 3/8 1822 af Neve 





JENS PEDERSEN 
KALDET JENS SØRENSEN 

Konfirmeret i Ålsø kirke 1826 
1826 
JENS PEDERSEN 
Konf. i Ålsø kirke 1826. - søn af gårdmand Peder 
Jensen og Birthe Marie Jensdatter af Ålsrode - 14 
år gi. - født 8/4 1812 - God religionskundskab 
og ulastelig forhold 
Vacc. 7/4 1824 af Neve. 



Ved folketællingen i 1855 
er Søren Jensen Tækker aftægtsmand og bor hos sin 
datter og svigersøn Jens Andersen. 



Folketælling i Ålsrode 
1855 

Jens Andersen 35 år gift født i sognet husfad 
er gårdmand 

Ane Sørensdatter 38 år gift født i sognet 
hans kone. 

Anders Jensen 13 år ugift født i sognet 
Søren Jensen 11 år do do 
Peder Jensen 9 år do do deres børn 
Birthe Marie Jensen 4 år do do 
Bodil Jensen 1 år do do 
Anne Marie Nielsen 28 år ugift født i sognet 

tjenestepige 
Søren Jensen 7o år gift født i sognet aftægts 

folk. 
Birthe Marie Jensdatter 75 år gift født i sognet 

hans kone. 



Folketælling; i Ålsrode 
I 8 6 0 

Jens Andersen 43 år gift 

Ane Sørensdatter 43 år 

født i sognet gård-
ejer 

gift født i sognet hans 
kone 
født i sognet 

do 
do 
do 
do deres børn 

født i sognet tjene 
stepige ugift 

Søren Jensen 73 år gift født i sognet 
Birthe Marie Jensdatter 80 år gift født i sog 

net - husfaderens svigerfor 
ældre, der af ham forsørges 

Søren Jensen 
Peder Jensen 
Birthe Marie 
Bodil Jensen 
Niels Jensen 

16 år ugift 
14 år do 
9 år do 
6 år do 
4 år do 

Birthe Marie Jensen 78 år 



Ved de folketællinger fra 1855 og I 8 6 0 står at 
Jens Andersen var gårdmand og ejer. H^^ havde 
fået gården efter købekontrakt udstedt I 8 / I 0 

1852 . 
Hans svigerfader var stærkt forgældet og højt 
oppe i årene så der skulle nye kræfter til på 
gården. 



JENS ANDERSEN 



Folketælling i Ålsrode 
1850 

Anders Sørensen 64 år født i sognet gårdfæst-
er 

Bodil Jensdatter 61 år gift født i sognet hans 
kone 

Else Marie Andersdatter 23 år ugift født i 
sognet 

Chresten Andersen 19 år ugift do deres børn 
Bodil Jørgensdatter 5 år ugift plejebarn 
Hans Andersen 17 år 
Anne Elisabeth Andersdatter 16 år ugifte tjenes 

tefolk 
Jens Andersen 33 år gift født i sognet indsid 

der tjener 
Anne Sørensdatter 32 år gift født i sognet 

hans kone 
Søren Jensen 6 år 
Peder Jensen 4 år ugifte deres børn 
Birthe Marie Jensen 2 år 



JENS ANDERSEN 

Født i Ålsrode som søn af Anders Sørensen Iver-
sen og hustru Bodil Jensdatter. 

1817 
Født 27. febrar og hjemmedøbt den 28. februar 
Fremstillet i kirken den 7. april 
Faddere: Gårdmand Jens Keiser af Ålsrode 

Niels Smed og gårdmand Jens Rasmussen 
Skriver af Ålsrode 
Judithe Frandsen samt 
Skovfoged Karl Madsens kone i Ålsrode 
som bar barnet. 

1842 
Gift i Ålsø kirke den 2. april med pigen Ane Sø-
rensdatter - født i Ålsrode 5. juli 1816 som dat-
ter af gårdfæster Søren Jensen Tækker og hustru 
Birthe Marie Jensdatter. 

1861 

Død i Ålsrode 3o/5 1861 



ANE SØRENSDATTER. 

Født i Ålsrode25/#2i8L6 som datter af gårdfæster 
Søren Jensen Tækker og hustru Birthe Marie Jens-
datter. 
1817 
Født 29. december, hjemmedøbt d. 3o. dec. Døbt i 
Ålsø kirke 5. søndag efter Påske den 26. april 
1818. med navn ANNE 
Faddere: Gårdmand Jens Tækker i Høbjerg, Tjeneste-

karl Søren Munk og Søren Drejer ibid. Gdr 
Peder Sørensen af Lund samt Hans Slots 
kone af Ålsrode, som bar barnet. 

1842 
Gift 1. gang 
Gift 2/4 1842 med ungkarl Jens Andersen af Ålsrode 
født 27/2 1817 som søn af gårdfæster Anders Sø-
rensen Iversen og hustru Bodil Jensdatter. 

1861 
Gift 2. gang 
Gift i Ålsø kirke 19/12 1861 med ungkarl Hans 
Christian Andersen født 31/3 1835 i Høbjerg som 
søn af gårdmand Anders Hansen Slot og hustru Edel 
Johnsdatter. 

Død i Ålsrode 



19o2 

Anne Sørensdatter, død lo/3 19o2 i Ålsrode, begr. 
22/3 19o2 i Ålsø, aftægtsmand Hans Christian An-
dersens hustru af Ålsrode^ født i Ålsrode, datter 
af gårdfæster Søren Jensen Tækker og Birthe Jens 
datter i Ålsrode - 84 år 

Hans Christian Andersen døde i Ålsø 

1923 
Hans Christian Andersen død i Ålsø 8/5 1923 og 
begravet 13/5 
Particulier i Ålsø by, født i Høbjerg, søn af 
gårdfæster Anders Hansen Slot og hustru Edel Jo-
hnsdatter i Høbjerg ^ gift med Anne Sørensdatter 
død 16/3 19o2 - 88 år født 31/3 1835 



BØRN AF JENS ANDERSEN OG HUSTRU 
ANE SØRENSDATTER. 



ANDERS JENSEN 

Født i Ålsrode 3o/8 1842 som søn af Jens Andersen 
og hustru Ane Sørensdatter. 
Døbt i Hjemmet 4/9 1842 
Fremstillet i Ålsø kirke I 6 / I 0 1842 
Faddere: Gårdfæster Anders Iversen. 

Husmand Jens Pedersen og indsidder Søren 
Andersen - alle af Ålsrode 
samt pigen Kirsten Andersdatter ibid 
som bar barnet 

1867 
Gift i Ålsø kirke 7/12 med pigen Mette Johanne 
Jensen af Ålsø - 2o år født l/lo 1847 i Ålsø og 
døbt den 25/11 i hjemmet og fremstillet i kirken 
den 19/12 1847 som datter af gårdmand Jens Kjeld-
sen og Rasmine Sørensdatter i Ålsø. 
Forlovere: Jens Kjeldsen i Ålsø 

Hans Andersen i Ålsrode. 

19o6 
Navneforandring 22/1 19o6 til : Anders Jensen Iver 
sen. 
1924 
Anders Jensen Iversen død 27/6 i Enslev kær og be 
gravet i Ålsø 4/7 1924. - particulier i Enslev kær 
søn af indsidder Jens Andersen og hustru Anne Sø-
rensdatter i Ålsrode - gift med Mette Johanne Jens 



datter - død i Åisø 11/1 1915 - 81 år født 3o/8 
1842. 



METTE JOHANNE JENSDATTER. 

Født i Ålsø l/lo 1847 som datter af gårdmand Jens 
Nielsen Kjeldsen og hustru Rasmine Sørensdatter. 

1867 
Gift i Ålsø kirke 7/12 1867 med Anders Jensen -

1915 
Død i Ålsø 11/1 1915. 



Mette Johanne Jensens forældre gårdmand Jens 
Nielsen Kjeldsen og Rasmine Sørensdatter ejede 
gården " Solbakken " i Ålsø, som de havde købt 
til selveje ved skøde af 27/lo 1848. 
Selv fik Anders Jensen og Mette Johanne Jensen 
en gård i Ålsø. 

BØRN 

1869. 
Ane Jensine Jensen født i Ålsø 1/8 1869 

1871 

Rasmine Kirstine Jensen født i Ålsø 25/7 1871 

1876 
Petra Hansine Jensen født 8/11 1876 i Ålsø 
22/1 19o6 navnebevis på navnet " Iversen " 

1882 

Niels Jensen født i Ålsø 8/8 1882 
1884 

Ane Jensen født i Ålsø 3o/l 1884 
1886 
Anders Johannes Jensen født i Ålsø 29/8 1886 
1888 
Jens Peter Jensen født i Ålsø 9/4 1888 



1889 
Otto Marius Jensen født i Ålsø 14/3 1889. 

19o4 
Rasmine Kirstine Sørensdatter, død 31/5 19o4 i 
Ålsø, begr. 6/6 19o4, enke i Ålsø, født i Enslev 
datter af gårdmand Søren Pedersen og Mette Ras-
musdatter, enke efter gårdmand Jens Nielsen Kjeld 
sen i Ålsø. 



1924 
Niels Jensen Iversen død i Grenå på Sygehuset 
15/12 og begravet 22/12 1924 - boelsmand på Ålsø 
Mark. søn af gårdmand Anders Jensen Iversen og hu 
stru Mette Johanne Jensen i Ålsø - gift med Jo-
hanne Catrine Sørensen Udsen i Ålsø - 42 år gi. 
født 8/8 1882 

1898 
Ane Jensine Jensen gift i Ålsø kirke 3/5 1898 
med gårdejer i Ålsrode Jens Christian Sørensen 
Ane Jensine Jensen født i Ålsø 1/8 1869 som dat 
ter af husmand Anders Jensen Iversen og hustru 
Mette Johanne Jensen i Ålsø. 

— Jens Christian Sørensen fik gården Matr. nr.5 
efter Hans Christian Andersen. 

a 



SØREN JENSEN 

Født 13/6 1844 i Ålsrode som søn af Jens Andersen 
og hustru Ane Sørensdatter. 
Døbt 4/8 1844 i Ålsø kirke 
Faddere: Gårdfæster Terkild Baltzer 

Søren Jensen Tækker 
Anders Iversen - alle af Ålsrode 
samt 
husmand Jacob Rusts hustru som bar barnet 



PEDER JENSEN 

Født i Ålsrode 1/7 1846 som søn af Jens Andersen 
og hustru Ane Sørensdatter 
Døbt 2/8 1846 i Ålsø kirke 
Faddere: Gårdmand Søren Andersen af Homå 

Husmand Jens Frandsen 
Ungkarl Peder Christian Andersen af Åls-
rode samt 
pigen Else Marie Andersdatter s.st. som 
bar barnet 



BIRTHE MARIE JENSDATTER 

Født 6/5 1851 i Ålsrode som datter af Jens Ander-
sen og hustru Ane Sørensdatter. 
Døbt 27/6 1851 i Ålsø kirke 



BODIL JENSDATTER 

Født i Ålgrode 8/3 1854. 
Døbt 7/5 1854 i Ålsø kirke 



Niels Jensen Slot og Jørgine Caroline Sørensen 
fik gården " Langelund " efter sigerfaderen. 

BØRN 

Johanne Marie Jensen født i Ålsø 12/9 1889. 
Konfirmeret 4/lo 19o3 i Ålsø kirke 
1918 
Gift i Ålsø kirke 9/3 1918 med gårdejer Ejner 
Pedersen Bager født i Ålsrode 15/5 1889 som søn 
gårdmand Anton Peder Pedersen og Maren Morten-
sen på gården " Skovvang " - Matr. nr. 34 -
Børn: 

Kirsten Pedersen f. 15/1 1921 
Anne Margrethe Pedersen f. 14/11 1924 
Peder Pedersen f. 3/lo 1928 
Ove Pedersen f. 12/8 1934. 

1890 'S^ar 
Født i Ålsø 4/9 189o 
konfirmeret 16/4 19o5 i Ålsø kirke 
Begravet i Ålsø 24/1 1959 ^^^^^^^ 

Katrine Jensen f. 14/3 1893 ^^^^^^ 
Begravet i Ålsø 9/1 1967. 

1896 
Karen Amalie Jensen Slot f. 27/6 1896 
døbt i Ålsø kirke 6/9 1896. 



Faddere: Barnets forældre 
pige Ane Jensine Jensen af Ålsrode 
Gårdmand Hans Christian Andersen af Åls 
rode. 
ungkarl Peder Sørensen af Ålsø. 

1898 
Alfred Johannes Slot født i Ålsø 2/9 1898 
Død i Ålsrode 3o/8 1915 - og var da tjenstekarl 
på " Kejsergården. 



NIELS JENSEN. 

Født 3o/lo 1856 i Ålsrode som søn af Jens Ander-
sen og hustru Ane Sørensdatter 

1888 

Gift i Ålsø kirke 4/lo 1888 med pigen Jørgine 
Caroline Jørgensen født i Ålsø 2/4 1868 som dat-
ter af gårdmand på " Langelund " John Sørensen og 
hustru Karen Jensen. 

19o5 
Navneforandring til: Niels Jensen Slot. 
Fik gård i Ålsø 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

Jens Andersen 43 år gift født i sognet gård-
ejer 

Ane Sørensdatter gift født i sognet hans kone 
Søren Jensen 16 år 
Peder Jensen 14 år 
Birthe Marie Jensen 
Bodil Jensen 6 år 
Niels Jensen 4 år 
Birthe Marie Jensen 

ugift 
do 

9 år 
do 
do 

78 år 

Søren Jensen Tækker 
Birthe Marie Jensen 

født i sognet 
do 

do do 
do 
do deres børn 

ugift født i sognet 
tjenestepige 

73 år gift født i sognet 
80 år gift født i sognet 
husfaderens svigerforældre 
der af ham forsørges. 



ANNE SØRENSDATTERS 2. MAND 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN 



HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

Født i Høbjerg på gården " Ramskov " som søn af 
gårdfæster Anders Hansen Slot og hustru Edel 
Johnsdatter den 31. marts 1835. 
Døbt den 24. maj 1835 i Ålsø kirke 
Faddere: Gårdfæster Christen Jensen, Claus Præst 

og Christen Tækker af Høbjerg samt 
Mikkel Andersens kone ibid 
som bar barnet 

185o konfirmeret I Ålsø kirke med karakteren: 
Meget god religionskundskab og velanstændig opfør-
sel. 

1861 

Gift i Ålsø kirke 19. december med enken Anne 
Sørensdatter i Ålsrode. ( Jens Andersen Iversens 
enke - 45 år gi. 
Forlovere: Brudgommens stedfader gårdmand i Hø-

bjerg P. Mikkelsen og smed i Ålsrode 
Jørgen Rasmussen 

Død i Ålsrode. 



BØRN AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN 
OG 

ANNE SØRENSDATTER 



INGEN FÆLLESBØRN 



FOLKETÆLLING I ÅLSRODE 
I 8 8 0 

En gård; 
Hans Christian Andersen 44 år goft født i sog-

net gårdejer. 
Ane Sørensdatter 62 år gift født i sognet 

hans kone. 
Niels Jensen 23 år ugift født i sognet deres 
Bodil Jensen 25 år ugift do børn 
Ane Jensine Jensen lo år født i Lyngby sogn 
Jensine Amalie Jensen 6 år født i Lyngby sogn 

plejebørn 
Anton Appelt 19 år ugift født i Hyllested sogn 
Søren Karel Frederik Johan Jacobsen 14 år født 

i Grenå 
Ane Bolette Andersen 2o år ugift født i sognet 

Tjenestefolk. 



Folketælling i Ålsrode 
1890 

Hans Christian Andersen 53 år gift født i sogn 
net gårdejer husfader 

Ane Andersen 72 år fift født i sognet hans'ko-
ne . 

Ane Jensine Jensen 2o år ugift født i sognet 
tjenestepige. 

Jens Christian Abel 8 år ugift barn 
Ane Jørgine Jørgensen under 1 år ugift barn 
Andrea Jørgensen 15 år ugift født i sognet 
Søren Peter Sørensen 17 år ugift do 
Jens Peter Jørgensen 14 år ugift do 

Tjenestefolk. 



Hans Christian Andersen køber og sælger parcel-
ler i Ålsrode og 1. gang handler han med Kat-
holms ejer kammerherre Dinesen i 1871 og er-
hverver 2 afbrændte huse i byen. 



Matr. nr. 21. 

SKØDE. 

Underskrevne Adolf Wilhelm v. Dinesen - kammerher-
re, Major, Ridder af Dannebrog og den franske æres 
legion samt Dannebrogsmand, ejer af Katholm og-
Stensmark hovedgårde med underliggende gods 
tilstår og herved vitterliggør at have i overenstem 
melse med vedhæftede købekontrakt af 24. juni 187o 
solgt og afhændet til Hans Christian Andersen, li-
gesom jeg herved sælger , skøder og aldeles over-
drager fra mig og arvinger til Hans Christian An-
dersen det hus i Ålsrode by, Ålsø sogn som Jørgen 
Nielsen Munk sidst har haft i fæste men nu frivil-
ligt har afgivet med tilliggende af hartkorn under 
Matr. nr. 2o - 2 skp. 2 fdk. 2 1/4 alb med gammel-
skat 3 Rbd. 12 sk. såvelsom det med huset værende 
besætning og inventarium. 
Og da nu køberen har berigtiget den accorderede 
købesum looo Rbd. så tilskøder og overdrager jeg 
herved til fornævnte Hans Christian Andersen den 
foran beskrevne og den ved den påberåbte købekon-
trakt solgte ejendom således og på de vilkår som 
i købekontrakten er stipulerede og med de samme 
rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg 
ifølge skøde af 13. dec. 1839 læst 14. april 184o 
har ejet samme. 



Det befalede skødekort over den solgte ejendom 
findes vedlagt. 

Til bekræftelse under min hånd og i 
vidners overværelse 

Dinesen 

Skrevet den 28. juni 1871 
Til vitterlighed: 

P. Vogt Peder Kjeldsen 

Læst 14/8 1871 og tilligemed den vedhæftede kø-
bekontrakt og protokolleret. 

G. Nyborg. 



Matr. nr. 21. 
KØBEKONTRAKT. 

oprettet mellem os underskrevne Kammerherre, Ma-
jor V. Dinesen, Ridder af Dannebrog og den fran-
ske æreslegion samt Dannebrogsmand, ejer af Kat-
holm og Stensmark hovedgårde med underliggende 
gods som sælger og gårdejer Hans Christian Ander-
sen som køber af et afbrændt hus med tilliggende 
i Ålsrode, der under Matr. nr. 2o står for hart-
korn o td. 2 skp. 2 fdk. 2 1/4 alb. samt gammel-
skat 3 Rbd. 12 sk. 
Jeg kammerherre v. Dinesen sælger og afhænder her-
ved til Hans Christian Andersen ovennævnte afbrænd 
te hus i Ålsrode, som tidligere har været bortfæst 
et til Jørgen Nielsen Munk ifølge fæstebrev af 31. 
dec. 1839 som han frivilligt har afstået tilligeme 
den assurancesum som huset var forsikret for samt 
det tilbehør som er godsejeren tilhørende og med 
de rettigheder og forpligtelser som sælgeren har 
haft - alt således som det nu befindes på følgende 
vilkår. 

1 
Den anordnede købesum er looo Rbd. 
Denne købesum berigtiges således: 
5o Rbd. betales ved denne kontrakts underskrivelse 
2oo Rbd. betales 11/12 187o og til 11/6 1871 beta 
les 25o Rbd. hvorefter køberen erholder skøde på 



ejendommen mod for resten af købesummen 3oo Rbd. 
at udstede en 1. prioritets panteobligation i den 
solgte ejendom med besætning og inventarium m.m. 
og at der erlægges en årlig rente på 4% af obli-
gationens pålydende og som blandt andet skal inde 
holde den bestemmelse at dersom køberen uden pant 
haverens samtykke bortsælger noget af pantet, ej 
holder det i forsvarlig stand, pådrager sig skat 
terestance, ikke tilsvarer renten til rette tid, 
er sælgeren berettiget til med % års varsel at 
opsige kapitalen,med hvilken varsel kapitalen og-
så kan opsiges til udbetaling i 11/6 termin 1876 
og fremdeles i hver påfølgende terminer. Oblga-
tionen indestår i det hele som det for umyndiges 
midler er bestemt. 
Den hele købesum med undtagelse af det indbetalte 
forrentes fra dato med 4%. 
Den årlige landgilde erlægges til 1/12 d.år. med 
2 Rbd. men bortfalder for fremtiden. løvrigt er 
det en selvfølge at fæstet med denne kontrakts 
underskrift bortfalder og lover køberen at den 
tidligere fæster Jørgen Nielsen Munk leverer hans 
påtegning for at fæstet kan blive aflyst førstkom 
mende retsdag. 
Ligeledes udreder køberen til rette forfaldstid-
er alle af ejendommen pågående skatter og afgif-
ter og præstationer af hvad navn nævnes kan som 
nu er eller i fremtiden måtte vorde påbudne 



og når skødet på ejendommen er meddelt indbetales 
køberen skatter og afgifter på amtsstuen hvorimod 
indtil denne tid indbetalingerne sker til godskon 
toret. 
Alle af denne handel og dens flydende omkostninger 
bæres uden undtagelse af af køberen hvoriblandt 
2% af købesummen eller 2o Rbd. i skorstenspenge, 
hvoraf lo Rbd. betales ved denne kontrakts under^ 
skrift og resten ved skødets udstedelse, hvoref-
ter alle de i anledning af denne handel omkostning 
er erlægges af køberen på godskontoret. 
Skulle køberen ikke ganske opfylde sine forpligtel 
ser efter denne kontrakt så er nærværende handel 
hævet og det står sælgeren frit for at sælge eller 
afhænde ejendommen til en anden og det erlagte be-
tales ikke tilbage. 
Jagtretten forbeholder sælgeren sig i lo år fra da 
to altså til juni I 8 8 0 mod en årlig lejeafgift på 
1 Rbd. 
Jeg Hans Christian Andersen modtager fornævnte be-
tingelser i eet og alt og forbindende for mig. 

Til bekræftelse haver vi underskrevet 
denne kontrakt i nedentegnede vitter-
lighedsvidners overværelse. 

Originalen har køberen, hvorimod sælgeren erholder 
en ligelydende og af begge underskreven genpart og 



står det køberen frit for om ønskes at lade kon-
trakten tinglæse uden varsel til sælgeren. 

Katholm d. 24/6 187o 

Som sælger Som køber 
Dinesen Hans Christian Andersen 

Til vitterlighed: 

P. Vogt Stormann. 

Læst i retten 14/8 1871. 



Matr. nr. 21. 

SKØDE. 

Underskrevne Adolf Wilhelm v. Dinesen, Kammerherre 
Major, Ridder af Dannegrog og den franske æreslegi 
on samt Dannebrogsmand, ejer af Katholm og Stens-
mark hovedgårde med underliggende gods 
tilstår og herved vitterliggør at have i overenstem 
melse med vedhæftede købekontrakt af 16/5 187o 
solgt og afhændet til Hans Christian Andersen, lige 
jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager 
fra mig og arvinger til Hans Christian Andersen 
det hus i Ålsrode by, Ålsø sogn som Niels Sørensen 
sidst har haft i fæste med tilligende af hartkorn 
under Matr. nr. 21. o td. 2 skp. 2 fdk. 2 alb og 
gammelskat 3 Rbd. 2 sk. såvel som det med huset væ 
rende besætning og inventarium. 
Og da køberen har berigtiget den anordnede købesum 
95o Rbd. så tilskøder og overdrager jeg herved til 
fornævnte Hans Christian Andersen den foranstående 
og den ved den påberåbte købekontrakt solgte ejen 
dom således og på de vilkår som i købekontrakten 
er stipulerede og med de samme rettigheder, byrder 
og forplgtelser, hvormed jeg ifølge skøde af 13/12 
1839 læst 14 sep. 184o har ejet samme. 
Det befalede skødekort over den solgte ejendom 
findes vedlagt. 



Til bekræftelse under min hånd og i 
vidners overværelse 

Dinesen 

Katholm d. 28/6 1871 

Til vitterlighed 

P. Vogt Peder Kjeldsen 

Læst i retten 14/8 1871 tilligemed den vedhæftede 
købekontrakt og protokolleret 

G. Nyborg. 



Matr. nr. 21. 
KØBEKONTRAKT. 

Oprettet mellem os underskrevne Kammerherre, Major 
V. Dinesen, Ridder af Dannebrog og den franske 
æreslegion samt Dannebrogsmand, ejer af Katholm og 
Stensmark hovedgårde med underliggende gods som 
sælger og gårdejer Hans Christian Andersen som køb 
er af et et afbrændt hus med tilliggende i Ålsrode 
der under Matr. nr. 21 står for hartkorn o td. 2 
skp. 2 fdk. 2 alb og gammelskat 3 Rbd. 3 sk. 
Jeg Kammerherre v. Dinesen sælger og afhænder her-
ved til Hans Christian Andersen ovennævnte afbrænd 
te hus i Ålsrode som tidligere har været bortfæst 
et til Niels Sørensen ifølge fæstebrev af lo/12 
1839 som han Niels Sørensen frivilligt har afstå-
et tillige med den assurancesum som huset var for-
sikret for samt det tilbehør som er godsejeren til 
hørende og med de rettigheder og forpligtelser som 
sælgeren har haft - alt som det nu befindes på 
følgende vilkår. 

1 

Den accorderede købesum er 95o Rbd. Denne købesum 
berigtiges således. 
5o Rbd. betales ved denne kontrakts underskrivelse 
Zoo Rdb. i juni termin 187o og Zoo Rbd. i dec. ter 
min 1871 hvorefter køberen erholder skøde på ejen-
dommen mod for resten af købesummen 5oo Rbd. at ud 



stede en 1. prioritets panteobligation i den solg-
te ejendom med besætning og inventarium m.m. og at 
der erlægges en årlig rente på 4% af obligantionens 
pålydende og som bl. andet skal indeholde den be-
stemmelse at dersom køberen uden panthaverens sam-
tykke bortsælger noget af pantet, ej holder det i 
forsvarlig stand, pådrager sig skatterestance, ikke 
tilsvarer renten til rette tid er sælgeren beret-
tiget til med % års varsel at opsige kapitalen, 
med hvilken varsel kapitalen også kan opsiges til 
udbetaling i 11/6 termin 1876 og fremdeles i hver 
påfølgende terminer. Obligationen indestår i det 
hele som for umyndiges midler er bestemt.Den hele 
købesum med undtagelse af det indbetalte forrentes 
fra dato med 4%. 

2 

Den årlige landgilde erlægges til 11/12 dette år 
med 2 Rbd. men bortfalder for fremtiden. løvrigt 
er det en selvfølge at fæstet med denne kontrakts 
underskrift bortfalder og lover køberen at den tid 
ligere fæster Niels Sørensen leverer hans påteg-
ning for at fæstet kan blive aflyst førstkommende 
retsdag. 

3 
Ligeledes udreder køberen til rette forfaldstider 
alle af ejendommen pågående skatter og afgifter og 
præstationer af hvad navn nævnes kan som nu er el-



ler i fremtiden måtte vorde påbudne og efter skø-
det på ejendommen er meddelt indbetales skatter OR 
afgifter på amtsstuen, hvorimod indtil denne tid 
indbetalingerne sker til godskontoret. 

4 
Alle af denne handel og dens flydende omkostninger 
bæres uden undtagelse af køberen, hvoriblandt 2 % 
af købesummen eller 19 Rbd. i skorstenspenge hvor-
af 9 Rbd. 3 Mrk. betales ved kontraktens under-
skrift og resten ved skødets udstedelse, hvorefter 
alle de i anledning af denne handels omkostninger 
erlægges på godskontoret. 

5 
Skulle køberen ikke ganske opfylde sine forpligtel 
ser efter denne kontrakt så er handlen hævet og 
det står sælgeren frit for at sælge eller afhænde 
til en anden og det erlagte betales ikke tilbage. 

6 
Jagtretten er forbeholdt sælgeren i lo år fra dato 
altså til juni 188o mod en årlig lejeafgift på 1 
Rbd. 
Jeg Hans Christian Andersen modtager fornævnte be-
tingelser i eet og alt som forbindende for ai^. 

Til bekræftelse ^aver vi underskrevet 
denne kontrakt i nedentegnede vitterlig 
heds vidners overværelse 



Originalen har køberen, hvorimod sælgeren erholder 
ligelydende og af begge underskreven genpart og 
det står køberen frit for at lade kontrakten ting-
læse uden varsel til sælgeren. 

Katholm den 16/5 187o 

Som sælger Som køber 
Dinesen Hans Christian Ander 

sen 

Til vitterlighed: 

P. Vogt Stormann 

Læst i retten 14/8 1871. 



Matr. nr. 22 ^ 

SKØDE. 

Underskrevne husejer Chresten Pedersen af Ålsrode 
gør vitterligt ifølge vedhæftede købekontrakt af 
17/4 1879 at have solgt og afhændet, ligesom jeg 
herved sælger og aldeles afhænder fra mig og arving 
er til gårdejer Hans Christian Andersen sammesteds 
til forening med hans ejendoms jorder Matr. nr. 2o 
og 21 af Ålsrode by, Ålsø sogn parcellen 22 ^ af 
Ålsrode by, Ålsø sogn af den mig ifølge skøde af 
dags dato der tinglæses samtidig med nærværende 
skøde til hernævnte ejendom matr. nr. 22 af bemeld 
te Ålsrode hvilken parcel ifølge indenrigsministe-
riets udstykningstilladelse af 6/12 1879 er ansat 
for hartkorn 2 skp. 1 fdk. 2 1/4 alb og gammelskat 
5 kr. 63 øre og årlige præstetationsydelser 2 skp. 
1 1/4 fdk. byg - alt i overenstemmelse med nævnte 
købekontrakt og på de i denne anførte betingelser. 
Og da køberen nu har udbetalt mig den accorderede 
købesum 18oo kr. så erklærer jeg herved for mig og 
arvinger ingen ret eller rettigheder at have til 
den solgte parcel, men skal denne herefter tilhøre 
køberen Hans Christian Andersen og arvinger med de 
samme rettigheder og byrder hvormed jeg samme har 
ejet den og således som ældre adkomstdokumenter 
hjemler. 



Til bekræftelse har jeg forsynet dette 
skøde med min underskrift i vidners 
overværelse. 

Skrevet på Katholm den 22/12 1879 

Kresten Pedersen 

Vitterlighedsvidner: 
Lutken Secher 



Hans Christian Andersen sidder nu med parcellerne 
2o ^ , 21 ^ , og 22 ^ sammen med sin oprindelige 
gård. 
Han udstykker parcellerne i Matriklerne 

2o a og 2o b 

21 a og 21 b 

22 b og 22 c 

Han sælger parcellerne 2o 21 og 22 ^ ved skø-
de af 3o/12 1895 - læst 16/3 1896 til A. Chr. Jacob 
sen 
Resten af gården sælger han ved skøde af 16/8 1898 
læst 22/8 1898 til Jens Christian Sørensen. 



JENS CHRISTIAN SØRENSEN 



JENS CHRISTIAN SØRENSEN 

Født i Hallendrup - Albøge sogn 18/1 1874. 
Søn af gårdejer Mikkel Sørensen og hustru Erax-
mine Christensen 

1898 
Jens Christian Sørensen 24 år tjenestekarl i 
Ålsø - født i Hallendrup 18/1 1874 - søn af gdr. 
Mikkel Sørensen og hustru Eraxmine Christensen i 
Hallendrup - Albøge sogn 
gift i Ålsø kirke 3/5 1898 med 
Pigen Ane Jensine Jensen 28 år født i Ålsø 1/8 
1869 datter af husmand Anders Jensen og hustru 
Mette Johanne Jensen i Ålsø 



JENS CHRISTIAN SØRENSENS HUSTRU 
ANE JENSINE JENSEN 

Født i Ålsø 1/8 1869 og døbt i Ålsø kirke 12/6 
1869 
Datter af husmand Anders Jensen Iversen og hustru 
Mette Johanne Jensen 
Faddere: Gårdmand Hans Andersen Slots hustru i 

Ålsrode 
Gårdmand Jens Kjeldsen i Ålsø 
ungkarl Johannes Kjeldsen i Ålsø 
ungkarl Søren Jensen i Grenå 

Gift i Ålsø kirke 3/5 1898 med gårdmand i Ålsro-
de Jens Christian Sørensen. 



Matr. nr. 22 ̂  
KØBEKONTRAKT. 

Underskrevne gårdejer Hans Christian Andersen af 
Ålsrode sælger og afhænder herved til Jens Christi 
an Sørensen sammesteds følgende mig tilhørende ej-
endomme i Ålsrode by, Ålsø sogn nemlig: 
Matr. nr. 5 ^ af hartkorn 3 td. 4 skp. o fdk. 2% 

alb 
Matr. nr. 5 Ålsrode skov eller kær af hartkorn 1 

skp. 1 fdk. 1 1/4 alb og samlet gammelskat 
5o,45 kr. 

Matr. nr. 2o ^ af hartkorn % alb. gammelskat o,67 
Matr. nr. 21 ^ af hartkorn 1/4 alb do o,6o kr 
Matr. nr. 22 ^ af hartkorn % alb do o,o8 kr 
med derpå værende bygninger og sammes nagelfaste 
genstande, ejendommens beholdning af gødning, avl 
og afgrøde, besætning og heriblandt heste, kreatu 
rer, 4 får med lam, 6 svin, inventarium og avisred 
skaber, vogne, plove og maskiner og øvrigt udbo. 
Salget sker på følgende vilkår. 

1 
Under afhændelsen er endvidere indbefattet samlige 
mine indbogenstande med undtagelse af 2 senge, 6 
dyner, 6 hovedpuder og 8 par lagner. Af de andre 
overdragne indbogenstande udtager jeg hvad jeg måt 
te ønske til brug og forbeholder mig og min hustru 



brugsretten derover sålænge vi lever. 
2 

Det bemærkes at aktieretten for den 1/6 bankhæftel 
se i Matr. nr. 5 ^ og Matr. nr. 5 er reserveret. 

3 
Køberen overtager, tilsvarer og fra førstkommende 
11/6 termin at regne forrenter den i ejendommen 
indestående pantegæld der ifølge tinglæst obliga-
tion skyldes til Kreditforeningen af jyske land-
ejendomsbesiddere med 15ooo kr. - hvilken gæld han 
indfrier efter overenskomst med kreditforeningen 
og hvoraf andelen i reservefonden såvel som det 
amortiserede kommer ham tilgode. 

4 
I kommende juni termin betaler køberen kontant og 
uden rente 3ooo kr. 

5 
Til samme tid meddeles køberen en obligation til 
Ane Jørgine Jørgensen i Ålsrode født den 3/2 1889 
for 3oo kr. 
og til Jens Christensen Appelt af Ålsø født 1884 
søn af Anton Appelt sammesteds for looo kr. 
Disse obligationer, der ikke bliver at inddrage 
under overformyderibestyrelse formuleres således 
at der ingen rente svares af dem sålænge jeg og 
hustru Ane Sørensdatter begge eller en af os er i 
live, ligesom beløbet ikke kan fordres udbetalt 
forinden i den termin der indtræffer % år efter at 



den længstlevende af os er afgået ved døden. 
Obligationen sikres med pant i den herved afhændede 
ejendom næst efter Kreditforeningsgælden på 15ooo 
og de nedenanførte præstationer til mig og min 
hustru. 

6 
Køberen og eventuelle efterfølgende ejere af den 
herved afhændede ejendom udreder til mig og min 
hustru ovennævnte Ane Sørensdatter sålænge vi lev 
er følgende: 

Han giver os føde, pleje, varme og lys således 
som han med sin husstand nyder det. 

&) Hvis vi begge eller eventuelt den længstlevende 
af os skulle - sålænge køberen efter nærværende 
kontrakt ejer ejendommen - fraflytte vor bopæl 
i gården står dette os frit for og i så tilfælde 
skal køberen istedet for præstationen efter post 
6 litr. a og b betale os kontant årligt Zoo kr. 
og hvis en af os er afgået ved døden til den 
længstlevende loo kr. der erlægges med halvdeler 
hver 1 maj og 1. november forud for halvåret. 

a) Han indrømmer os bolig i vort nuværende sove-
kammer med ret til afbenyttelse af dagligstuen, 
spisekammeret, køkkenet og bryggerset, 

d) Såfremt den herved afhændede ejendom måtte skif 
te ejer enten ved salg eller formedels døds- f 
fald forbeholder vi os også at fraflytte vor 



bolig i gården, men i såtilfælde betales os år-
ligt under samme betalingsvilkår 3oo kr. hvad 
enten vi begge eller kun en af os lever. 

e) Ved vor død besørger og bekoster køberen vor be 
gravelse efter egnens skik og brug. 

f) For de ovennævnte præstationer forbeholder vi os 
prioritet og panteret i de herved afhændede ejen 
domme med gødning, avl. afgrøde, besætning og 
inventar næstefter Kreditforeningsgælden 15ooo 
kr. og i hvilken henseende nuværende dokument 
tillige bliver at tinglæse som pantebrev. 

7 
Såsnart nærværende kontrakts betingelser er opfyld 
te i juni termin d.år. meddeles skøde. 
Omkostningerne i anledning af handlen deles lige 
mellem kontrahenterne. 

8 

Skatter og afgifter af ejendommen udreder køberen 
fra 1/7 d.år. at regne 
For stemplets skyld bemærkes 
Post 3 overtagelse af gæld 15ooo kr 
Meddelelse af obligation post 5 13oo kr 
Kontant betalt efter post 4 ( løsøre) 3ooo kr 
Præstationer efter post 6 3oo kr, der 
for 5 år udgør 15ooo kr 
Begravelsesomkostninger 4oo kr 

lait 21,Zoo kr 



Underskrevne Jens Christian Sørensen erkender på 
de anførte vilkår at have afsluttet nærværende 
kontrakt med Hans Christian Andersen og jeg ind-
rømmer ham panteret og prioritet for præstationer 
ne efter post 6 som anført. 

Grenå d. 25/5 1898 

Som sælger Som køber 

Hans Christian Andersen 
Jens Christian Sørensen 

Som kurator for køberen: 
Mikkel Sørensen 

Vitterlighedsvidner 

Fr. Brochmann A. Andersen 



SKØDE. 

Da købesummen nu er berigtiget på den i foranståen 
de kontrakts vilkår ( m e d dels ved over-
tagelse af pantegælden for 15ooo kr. , udstedelse 
af obligation for 13oo kr, og kontant betaling af 
3ooo kr. så skal de førnævnte ejendomme i Ålsrode 
by, Ålsø sogn nemlig 
Matr. nr. 5 ^ af hartkorn 3 td. 4 skp. o fdk. 2% 

alb. 
Matr. nr. 5 Ålsrode skov eller kær af hartkorn 

1 skp. 1 fdk. 1 1/4 alb og samlet gammel-
skat 5o,43 kr. 

Matr. nr. 2o ^ af 1 fdk. % alb og gi. skat o, 62 
Matr. nr. 21 ^ af 1 fdk. 1/4 alb gi. skat o,6o kr 
Matr. nr. 22 ^ af ^ alb gi. skat o,o8 kr 
med tilbehør herefter tilhøre køberen Jens Chr. Sø 
rensen på de i kontrakten nævnte vilkår. 
Underskrevne Jens Chr. Sørensen tiltæder foranstå-
ende skøde og fornyer og ratebetaler den ved kon-
trakten skete pantsætning for præstationerne efter 
post 6. 

Grenå d. 16/8 1898 
Hans Christian Andersen 

Jens Chr. Sørensen 
Vidner: 

Brochmann Andersen. 

Læst 22/8 1898. 
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Anders Jensen Iversen 
Født i Ålsrode 3o/8 
1842 på Matr. nr. 5 

Mette Johanne Jensen 
Født l/lo 1847 i Ål 
sø på gården " Sol-
bakken " 

ANE JENSINE JENSEN 
Født i Ålsø 1/8 1869 



ANDERS CHRISTIAN JACOBSEN PELLE 



De udparcellerede matrikler 2o ^ 21 ^ og 22 ^ 
sælges af Hans Christian Andersen ved skøde af 
3o/12 1895 - læst 16/3 1896 til Anders Christian 
Jacobsen Pelle. 
Denne køber af Ålsø/ Hoed Sogneråd ved skøde af 
18/1 19o5 - læst 3o/l 19o5 matriklen nr. 38. i 
Ålsrode. 
Denne matrikel samt de i 1896 købte matrikler 
sælger han ved skøde af 15/7 - læst 2o/7 1921 til 
Johs. Ewald Pelle. 



BØRN AF JENS CHRISTIAN SØRENSEN 
OG 

ANE JENSINE JENSEN 



HANS MICHAEL SØRENSEN 

Født i Ålsrode 23/4 1899 og døbt 28/5 i Ålsø kir-
ke 
søn af gårdejer Jens Christian Sørensen af Ålsrode 
og hustru Ane Jensine Jensen - 29 år 
Faddere: Barnets moder 

pige Hansine Jensen af Ålsø 
Hans Christian Andersen af Ålsrode 
Aftægtsmand Michel Sørensen af Hallendrup 
husejer Anders Jensen af Ålsø. 



RASMUS AXEL SØRENSEN. 

19oo 
Født i Ålsrode 6/8 og døbt 6/9 i Ålsø kirke 
Søn af gdr. Jens Christian Sørensen af Ålsrode 
og hustru Ane Jensine Jensen - 31 år 
Faddere: Barnets forældre 

pige Ane Jensen af Ålsø 
aftægtsmand Hans Christian Andersen 
af Ålsrode 
husejer Anders Jensen af Ålsø. 



MICHAEL SØRENSEN. 

19o2 
Født i Ålsrode 18/1 og døbt 23/3 
Søn af gdr. Jens Christian Sørensen af Ålsrode og 
hustru Ane Jensine Jensen - 32 år 
Faddere: Barnets forældre 

pige Hansine Petrea Jensen af Ålsø 
husejer Anders Jensen ( Iversen ) af Ålsø 



ANNA VALBORG SØRENSEN. 

19o3 
Født i Ålsrode 6/12 og døbt 31/3 19o4 
datter af gdr. Jens Christian Sørensen af Ålsrode 
og hustru Ane Jensine Jensen 34 år 
Faddere: Barnets forældre 

Gdr. Morten Nielsen og hustru af Ålsrode. 



JOHANNE MARIE SØRENSEN. 

19o8 
Født i Ålsrode d. 28/1 og døbt 3/5 
datter af gdr. Jens Christian Sørensen og hustru 
Ane Jensine Jensen i Ålsrode - 38 år. 
Faddere: Barnets forældre 

pige Jørgine Jørgensen af Ålsø 
fhv. gdr. Hans Slot af Grenå 



SØREN MARINUS SØRENSEN 

1912 

Født i Ålsrode 21/6 og døbt i Ålsø 29/12 
søn af gdr. Jens Christian Sørensen - 38 år - af 
Ålsrode og hustru Ane Jensine Jensen 42 år 
Faddere: Barnets forældre 

aftægtsmand Anders Iversen i Ålsø 
pige Hansine Iversen af Ålsrode. 



UDPARCELLERING AF EJENDOMMEN 
5 ' og 13 b 
FRA MATR.NR. 5 ^ 

TIL JOHN RASMUSSEN 



JOHN RASMUSSEN 

Født i Hoed. 

I 1845 var han ved folketællingen i Ålsrode 22 år 
og tjente på Matr. nr. 3 ^ hos Rasmus Hansen Brun 

Gift ca 185o i Ålsø kirke med Kirsten Andersdat-
ter. 

Død i Ålsrode 189o 



KIRSTEN ANDERSDATTER. 

1825 
Født i Ålsrode 26/1 som datter af gårdfæster And-
ers Sørensen Iversen og hustru Bodil Jensdatter 
døbt i hjemmet 29/1 og fremstillet i kirken d. 6. 
marts 
Faddere: Gårdmændene Chresten Jensen, Hans Slot 

Jens Kejser og Søren Iversen, 
alle af Ålsrode samt 
pigen Anne Kirstine Pedersdatter, som bar 
net. 

1839 
Konfirmeret i Ålsø kirke med karakteren: Temmelig 
god kundskab og anstændig opførsel. 

1850 
Gift med ungkarl John Rasmussen. 

1888 

Kirsten Andersdatter død i Ålsrode 28/4 1888 
aftægtsmand John Rasmussens kone i Ålsrode - 63 
år gi. 



1859. 
19/2 1959 oprettes en købekontrakt mellem John 
Rasmussen og hans svoger gdr. Jens Andersen om 
køb af et stykke jord af dennes gård. Købekontrak 
ten bliver tinglæst 11/7 1859. 
John Rasmussen er nu ejer af parcellen, men ind-
en skødet udstedes dør Jens Andersen. Hans kone 
gifter sig igen med ungkarl Hans Christian An-
dersen og derfor bliver det ham der underskriver 
skødet 27/12 1861 



SKØDE^ 

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

hartkorn o td. 3 skp. 2 fdk. 1 3/4 alb. med 
gammelskat 3 Rbd. 77 sk. 

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

og da John Rasmussen har betalt købesummen 12oo 
Rbd. skal ovennævnte ejendom tilhøre ham med de 
samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvor 
med jeg har ejet samme efter skøde læst 11/7 1853 

Ålsrode 27/12 1861 
Hans Christian Andersen 

Læst 13/1 1862. 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

John Rasmussen 37 år gift født i Hoed husejer 
avlsbruger husfader. 

Kirsten Andersdatter 36 år gift født i sognet 
hans kone 

Rasmus Johnsen 8 år ugift født i sognet 
Bodil Johnsen 6 år do do 
Anders Johnsen 4 år do do 
Martin Johnsen 2 år do . do deres børn 
Anders Sørensen Iversen 74 år gift født i sog-

net 
Bodil Jensdatter 71 år gift født i sognet 

hans kone aftægtsfolk. 



BØRN AF BOELSMAND JOHN RASMUSSEN 
OG 

KIRSTEN ANDERSDATTER 



RASMUS JOHNSEN. 

1852 
Født i Ålsrode 19/2 1852 som søn af indsidder 
John Rasmussen og hustru Kirsten Andersdatter 
Døbt i Ålsø kirke 22/5 1852 

1884 
Gift i Voldby kirke 15/2 med enken Bodil Sørens-
datter - enke efter gårdmand Peder Christian 
Pedersen Skræder i Thorsø - og datter af gårdmand 
Søren Andersen og hustru Inger Kirstine Christens 
datter på Homå hede. 

Forlovere: Gdr. John Rasmussen i Ålsrode 
Gdr. Søren Andersen på Homå 
Hede. 

Rasmus Johnsen blev gårdmand i Thorsø. 



BODIL JOHNSEN 

Ved folketællingen i I880 var hun hjemme - ugift 
og 26 år gi. 



ANDERS JOHNSEN 

1856 
Født i Ålsrode 22/1 1856 og døbt i Ålsø kirke 
25/5 1856 som søn af indsidder John Rasmussen og 
hustru Kirsten Andersdatter. 

1881 
Gift i Homå kirke 14/5 med pigen Ane Sørensdatter 
født i Homå 15/4 1855 og døbt i Homå kirke 17/6 
1855 datter af gårdmand på Homå Hede Søren An-
dersen og hustru Inger Kirstine Christensdatter 

Forlovere: Søren Andersen i Homå Hede 
John Rasmussen i Ålsrode. 

De fik ejendommen Matr. nr. 8 ^ og 4 ^ i Ålsrode. 



MARTIN JOHNSEN. 

Martin fik ejendommen efter sin fader i 1888. 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 8 0 

John Rasmussen 56 år gift født i Hoed gårdmand 
Kirsten Andersdatter 55 år gift født i sognet 

hans kone. 
Bodil Johnsen 26 år ugift født i sognet 
Judithe Johnsen lo år do do 

deres børn. 



1888 
Dette år sælger boelsmand John Rasmussen ved en kø 
bekontrakt sin ejendom Matr. nr. 5 ^ til gårdejer 
Hans Peder Madsen i Ålsrode af lo/2 1888 - læst 
13/2 1888. 
Denne købekontrakt bliver transporteret til John 
Rasmussens søn Matrin Johnsen, der får skøde på 
sit fødehjem ved skøde af 3o/ll 1888 - læst 3/12 
1888. 



SKØDE TIL MARTIN JOHNSEN. 



SKØDE. 

Undertegnede John Rasmussen af Ålsrode skøder og 
overdrager herved til min søn Martin Johnsen den 
mig ifølge skøde af 27/12 1861 - læst 13/1 1862 

b c 
tilhørende ejendom Matr. nr. 13 og 5 af Åls 
rode med bygninger og jorder stående for hart-
korn 4 skp. 1 fdk. 1 ^ alb. og gammelskat o,54 kr 
Da jeg nu er fyldestgjort for bestemmelserne ef-
ter forestående købekontrakt og da Martin John-
sen efter transport har erhvervet sig ret til 
skøde så skal den anføre ejendom herefter til-
høre ham med de samme rettigheder og forpligtel 
ser hvorved jeg har ejet samme og iøvrigt på de 
i foranstående kontrakt anførte betingelser. 

Ålsrode den 3o/ll 1888 
John Rasmussen 

m.f.p. 

Vitterlighed: 

N. Nielsen 
A. Hansen. 



John Rasmussen og hans kone får en aftægtskontrakt 
som anføres. 



AFTÆGTSKONTRAKT. 

Undertegnede gårdejer Martin Johnsen af Ålsrode 
forpligter mig herved til at levere til min fad-
er John Rasmussen 1 lispund smør, 1 lispund flæsk 
og 4ooo tørv som han dog selv besørger rejst og 
stakket, men som jeg leverer til hans bopæl dog 
ikke længere end 1 mill fra Ålsrode. 
Af korn leveres % td. rug og % td.byg hvert års 
1. november og flæsket inden dec. mdrs udgang 
og smørret med 2 pund i hver af mdr. maj, juni og 
august og det halve de andre mdr. 
Denne aftægt prioriteres i min ejendom Matr. nr 

b c ° 13 og 5 af Ålsrode næstefter 5ooo kr, 
Aftægten er beregnet til 36 kr. og bliver for 5 
år 18oo kr. 

Ålsrode d. 3o/ll 1888 

Martin Johnsen 

Til vitterlighed: 

N. Nielsen A. Hansen 

Læst 3/12 1888 



Når det anføres i aftægt&kontrakten at ydelserne 
går til Martin Johnsens fader så skyldes det at 
hans moder tidligere på året er død. 

1888 
Kirsten Andersdatter død i Ålsrode 28/4 - aftægts 
mand Joh Rasmussens kone i Ålsrode 63 år. 



MARTIN JOHNSEN 



MARTIN JOHNSEN 

Født i Ålsrode 1858, som søn af boelsmand John 
Rasmussen og Kirsten Andersdatter 

Gift med Grethe Pedersen af Revn 



GRETHE PEDERSEN 

Gift med Martin Johnsen. 



BØRN AF MARTIN JOHNSEN 
OG 

GRETHE PEDERSEN 



SIGVALD ALFRED PEDERSEN 

Født i Revn 2o/lo 1888 
søn af ugifte Grethe Pedersen i Revn. 

19o2 

19/4 konfirmeret i Ålsø kirke 
søn af ugifte Grethe Pedersen af Revn - nu gift 
gårdejer Martin Johnsen i Ålsrode. 



1913 
Dette år sælger Martin Johnsen sin ejendom til sin 
stedsøn Sigvald Alfred Pedersen ved skøde af 22/lo 
1913 - læst 27/10 1913 



SKØDE. 

Underskrevne Martin Johnsen af Ålsrode skøder og 
overdrager herved til Alfred Sigvard Pedersen 
følgende mig tilhørende ejendom i Ålsrode 
Matr. nr. 5 ^ Ålsrode af hartkorn 1 fdk. 2 3/4 

alb 
Matr. nr. 13 ^ af hartkorn 3 skp. 2 fdk. 1 3/4 alb 
Matr. nr. 15 ^ af hartkorn 3 skp. 3 fdk. 
tilligemed derpå værende bygninger med mur og nag 
elfast tilbehør, ejendommens beholdning af gød-
ning, avl og afgrøde, besætning og inventarium 
og øvrigt udbo. 
Og da Alfred Sigvald Pedersen har berigtiget den 
accorderede købesum 23,ooo kr. derved at han har 
overtaget, tilsvarer og fra 11/6 dette år at reg 
ne forrenter den i ejendommen indestående prio-
ritetsgæld til Kreditforeningen ifølge tvende 
obligationer oprindelig l.o,2oo kr 
Til Rosmus Hyllested Sparekasse op 
rindelig 3,ooo kr 
og ved at have udstedt mig obligation 
for lo^ooo_K^ 

lait 23,2oo kr 
så skal den omhandlede ejendom med bygninger og 
tilbehør som nævnt herefter tilhøre ham med de 
samme rettigheder og forpligtelser hvormed jeg 



har ejet samme i hvilken henseende bemærkes 
at aktieretten for 1/6 af bankhæftelsen er reser-
veret 
at Matr. nr. 5 ^ skal være forenet med Matr. nr. 
13 b 
at der hæfter forlig læst 12/12 1859 med John Ras 
mussen og Johannes Severin Møller, som ejer af 

b a 
Matr. nr. 15 og 16 angående gensidig vejind-
rømmelse. 
samt at Matr. nr. 15 er medindbefattet under en 
den 9/5 1881 tinglæst deklaration, hvorved ejen^ 
dommen benævnes " Brejdablik " 
og iøvrigt på de vilkår at han betaler fremtidige 
skatter og afgifter af ejendommen og udreder de 
med nærværende overdragelse forbundne omkostning 
er. 
Den til Kreditforeningslånet hørende reservefonds 
andel og det der er afdraget på gælden til Kre-
ditforeningen og Sparekassen kommer køberen til-
gode. 

p.t. Grenaa den 22/lo 1913 
Martin Johnsen 

Alfred Sigvard Pedersen. 
Til vitterlighed: 

A. Andersen Jens P. Pedersen 

Læst 27/lo 1913 



1926 
14/11 1926 læst påtegning på skødet at ejerens 
rigtige navn er Sigvard Alfred Pedersen. 



Den i skødet omtalte Matr. nr. 13 ^ har Martin 
Johnsen erhvervet af ejeren på " Brejdablik " gdr 
p. Pedersen. 

Skøde af 21/11 19o7 - læst 2/12 19o7 fra P. Peder 
sen til Martin Johnsen. 



Parcellen Matr. nr. 15 ^ 

KØBEKONTRAKT 

Underskrevne proprietær P. Pedersen af " Brejda-
blik " sælger og afhænder herved til Martin John-
sen af Ålsrode Matr. den mig tilhørende parcel 
Matr. nr. 15 ^ af Ålsrode by, Ålsø sogn af størrel 
se 15 1/7 tdl. på følgende vilkår 
Den omhandlede parcel er overtaget af køberen og 
han betaler skatter og afgifter deraf fra 1/4 d. 
år at regne 
Købesummen er accorderet til 3oo Kr. pr/tdl. og 
er for hele parcellen 4,542,85 kr. og heraf er be 
talt 5oo kr. medens resten 4oo42,85 betales kon-
tant i 11/12 termin d. år. tilligemed % års rente 
af 4 % 
Såsnart købesummen er berigtiget meddeles uforhæf 
tet skøde. 
Omkostningerne ved handlen betales af køberen 
Underskrevne Martin Johnsen erkender på de anførte 
vilkår at have afsluttet kontrakt med P. Pedersen 

P.T. Grenaa d. 4/7 19o7 

P. Pedersen 
Martin Johnsen. 



SIGVALD ALFRED PEDERSEN. 



SIGVALD ALFRED PEDERSEN. 



Parcellen Matr. nr. 15 
SKØDE. 

Da købesummen 4,542,85 kr. nu er berigtiget ved 
kontant betaling, så skal den fornævnte ejendom 
Matr. nr. 15 af Ålsrode by, Ålsø sogn herefter 
tilhøre køberen Martin Johnsen med de samme ret-
tigheder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet 
samme og iøvrigt på de i købekontrakten nævnte 
vilkår, idet bemærkes, at der på ejendommen hæf-
ter 
1) Aktieretten for 1/6 af bankhæftelsen er reser-

veret 
2) Forlig læst 12/12 1859 angående en vejindrøm -

melse 
3) Ejendommen er deklaration læst 3/5 1881 be-

nævnt " Brejdablik " 

Til bekræftelse med underskrift 
vidnefast 2/11 19o7 

P. Pedersen 
Martin Johnsen 

Til vitterlighed 
A. Andersen Jens P. Pedersen 

Tinglæst 2/12 19o7. 



f 


