
KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 
IFØLGE JORDEBOGEN. 



JACOB JENSEN. 



JENS CHRISTENSEN. 



JENS CHRISTENSEN. 

Hvornår han er født vides ikke, da hans alder ik-
opgives. 
Han er gift 1. gang med Else Rasmusdatter 

Han er gift 2. gang med Kirsten Sørensdatter 

1713. 
Dom: 2 post Parch. den 3o. april copuleret Jens 
Christensen og Kirsten Sørensdatter af Ålsrode i 
Ålsø kirke 
1754 
Dom: Rogate den 19. maj jordet Jens Christensen 
af Ålsrode. 



JENS CHRISTENSENS 1. HUSTRU 
ELSE RASMUSDATTER. 



ELSE RASMUSDATTER. 

Født ca 1684 

1712 
Dom: XXL post trinitatis den 16. oktober begravet 
på Ålsø kirkegård Jens Christensens kone af Åls-
rode Else Rasmusdatter i hendes alders 28 år. 



KATHOLM GODS I ÅLSRODE EFTER 
SKØDE TIL POUL ROSENØRN 1724 



BØRN AF GÅRDFÆSTER JENS CHRISTENSEN 
OG 

ELSE RASMUSDATTER. 



CHRESTEN JENSEN. 

Født i Ålsrode 1712 
1712 
Dom: XVIII post trinitatis den 25. september døbt 
i Ålsø kirke Jens Christensens drengebarn af Åls-
rode ved navn 

CHRESTEN 
som Niels Clausens kone bar 
Faddere: Rasmus Bast, Niels Skræder, Niels Jens-

ens søn af Ålsrode 
Henning i Trustrup 
item: Niels Hjulmands kone af Ålsrode. 

1714 
Dom: 7 post trinitatis begraven Jens Christensens 
barn - CHRESTEN - i hans 2 ^^t ^r den 15. juli. 



JENS CHRISTENSENS 2. HUSTRU 
KIRSTEN SØRENSDATTER 



KIRSTEN SØRENSDATTER. 

Kirsten Sørensdatters alder nævnes aldrig så hvor 
når hun er født kan vi ikke vide. 
Det første vi hører om hende er hendes giftermål 
med enkemanden Jens Christensen. 

1713 
Dom: 2 post Parch den 3o/ april copuleret Jens 
Christensen og Kirsten Sørensdatter af Ålsrode i 
Ålsø kirke. 

1753. 
Dom: Rogate den 27. maj jordet Jens Christensens 
kone af Ålsrode. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER JENS CHRISTENSEN 
OG 

KIRSTEN SØRENSDATTER. 



SØREN JENSEN. 

Født 1714. 
Søren blev gårdens nye fæster. 



CHRESTEN JENSEN " SLOT " . 

Født 1715 
1715 
Dom: XX p. trinitatis den 3. november døbt Jens 
Christensens drengebarn af Ålsrode med navn 

CHRESTEN 
Niels Murmesters kone bar barnet. 
Faddere: Niels Skræder, Rasmus Bast, Thomas Sø-

rensen, Anders Nielsen 
Item - Else Rasmusdatter og Søren Ing-
vorsens kone - alle af Ålsrode. 

1752. 
Gift i Ålsø kirke 13/lo med pigen Mette Laurs-
datter 

1782 
Chresten Jensen Slot døde i Ålsrode 2o/5 1782. 

1792 
Mette Laursdatter døde i Ålsrode 31/12 1792 

De var fæstere på gården matr 
nr. 3 i Ålsrode. 



HANS JENSEN. 

Født i Ålsrode 1717 

1717 
Dom: 2 Quadrag den 21. februar døbt Jens Christ-
ensens barn af Ålsrode med navn 

HANS 
som degnens kone bar 
Faddere: Niels Christensen, Niels Murmester. 

Niels Skræder, Thomas Sørensen - alle 
af Ålsrode. 
Chresten Bruus i Fladstrup 
Item: Niels Jørgensens kone og Anna Hjul 
mands. 

1750 
Festo Omnium Sanctorum ^ Alle Helges dag den 1. 
november trolovet Hans Jensen og Dorthe Sørens-
datter af Høbjerg. 
1751 
Den 8. maj copuleret Hans Jensen og Dorthe Sø-
rensdatter af Høbjerg 

Hans blev husmand i Høbjerg. 

1761/62 
Hans Jensen døde ved årsskiftet 1761/62. - Kirke 
bogen mangler på dette tidspunkt 

Dorthe Sørensdatter døde i En-
slev hos sin datter Kirsten Hansdatter 



NIELS JENSEN. 

Født i Ålsrode 1719. 
1719 
Feria 3 Pascat den 11. april døbt i Ålsø kirke 
Jens Christensens barn af Ålsrode med navn 

NIELS 
som degnens kone bar 
Faddere: - Sammen med en anden dåb ) Søren og 

Niels Christensen , Anders Nielsen, Jacob 
og Christen Sørensen af Ålsrode 
Item: Niels Bloch og Rasmus Bloch og Ras 
mus Nielsens kone af Ålsrode samt Anne 
Skræders og Bodil Bloches her 

1753 
Den 4. juni trolovet Niels Jensen af Ålsrode og 
Boel Nielsdatter af Ålsø 
1753. 
Den 5. november cop. Niels Jensen og Boel Niels-
datter af Ålsø. 
1758 
Den 4. jan. trolovet Niels Jensen og Karen Niels 
datter af Ålsrode med kgl. dispensation som søs-
kendebørn. 
1758 
Den 23. januar cop. Niels Jensen og Karen Niels-
datter af Ålsrode. 
1768 
D(m4. advent jordet Niels Jensen af Øster Balle. 



ANDERS JENSEN^ 

Født i Ålsrode 1721 
1721 
Dom: 3 post Pasch den 4 maj døbt Jens Christen-
sens barn i Ålsrode med navn 

lANDERS 
som Mad selle Mgttg Sofie på Katholm bar 
Faddere: Søren Christensen, Thomas Sørensen og 

Christen Sørensen, Kirsten Hansdatter 
til præstens. 

1722. 
Den 26 april jordet Jens Christensens barn ANDERS 
- 1 år gi. af Ålsrode. S 



ELSE JENSDATTER. 

Født 1723 i Ålsrode 
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, Niels Christ 

ensen, Christen Sørrensen, Thomas Christ 
ensens kone og Karen Poulsdatter 
- alle af Ålsrode -

1747 
Den 13. marts cop. Peder Andersen og Else Jens-
datter af Ålsrode 

1773 
Dom: Lætære den 21. marts blev Peder Andersen -
kaldet Frandsen - gårdmand i Ålsrode begravet i 
Ålsø kirkegård - død den 16. marts udi sit 59. år 

1777 
Dom: 2 advent den 7. dec. er afgangne Peder Frand 
sens enke Else Jensdatter af Ålsrode begraven 
54 år gi. 

De havde gården nr. 6 i fæste i Ålsrode. 



ANDERS JENSEN. 
1724 
Dom: XVI TRINITATIS DEN L' OKTOBER DØBT Jens 
Christensens barn af Ålsrode med navn 

ANDERS 
som Thomas Sørensens kone bar 
Faddere: Niels Skræder, Anders Nielsen item 

Niels Christensen af Ålsrode 
Hans Christensens kone af Høbjerg og 
Anna Andersdatter samme steds. 

1786 
Død ugift i Ålsrode 6. maj 



JENS JENSEN 

Født i Ålsrode 1726 
1726 
Dom: 19. trinitatis den 27. oktober døbt Jens 
Christensens barn af Ålsrode med navn 

JENS 
som Niels Skræders kone bar 
Faddere: Christen Sørensen, Niels Christensen 

Erik Christensen, Jens Rasmussen og 
Hans Smeds kone af Ålsrode. 

1728 
Dom: 2 post Pasch den 23. april jordet Jens Chris 
tensens drengebarn - JENS - 1 år af Ålsrode -
død 11 april. 



ANNE JENSDATTER. 

Født i Ålsrode 173o. 
1730 
Dom: 2 post Pasch den 23. april døbt Jens Chris-
tensens barn af Ålsrode med navn 

ANNE 
som Hans Christensens kone af Høbjerg bar. 
Faddere: Christen Sørensen, Søren Skræder, Niels 

Christensen, Niels Skræders kone og 
Birgitte Rasmusdatter - alle af Ålsrode 
item: degnens pige Karen Sørensdatter. 

1761 
Gift ca dette år med enkemanden Michel Sørensen 
- gårdfæster i Ålsrode -
Kirkebogen mangler i Ålsø sogn på dette tidspunkt 

1776. 
Den 25. november jordet Nichel Sørensens kone af 
Ålsrode i hendes 45. år 
Anne blev gårdkone på Matr. nr. nr. 4 i Ålsrode. 



RASMUS JENSEN. 

Født i Ålsrode 1732. 
1732 
Dom: VI trinitatis den 2o. juli døbt i Ålsø kir-
ke Jens Christensens barn af Ålsrode med navn 

RASMUS 
som Niels Skræders kone samme steds bar. 
Faddere: Christen Sørensen, Søren Skræder, Jens 

Skrivers kone og Mette Sørensdatter og 
Lisbeth Jacobsdatter - alle af Ålsrode 
Item: Niels Christensen af Øster Balle. 

I 1769 opholder han sig i Øster Balle. Han er 
død inden 1786 uden at efterlade sig arvinger. 



SØREN JENSEN. 
FÆSTER AF MATR' NR lo FRA ca 17g5? 

TIL 1757. 



SØREN. JENSEN. 

Født i Ålsrode 1714 
1714 
Dom: XII post trinitatis den 19. august døbt i 
Ålsø kirke Jens Christensens, barn af Ålsrode med 
navn 

SØREN 
Niels Christensens kone bar 
Faddere: Thomas Sørensen, Niels Skræder, Søren 

Christensen 
Item: Søren Ingvorsens kone og Anna Ja-
cobsdatter og Karen Sørensdatter -
alle af Ålsrode 

1745 
Trolovet i Homå kirke 
1745 
Dom: 1 Espiph den lo. januar blev Søren Jensen 
af Ålsrode og Birgitte Nielsdatter af Homå tro-
lovede 
1745 
Den 31. maj blev Søren Jensen af Ålsrode og Bir-
gitte Nielsdatter copulerede i Ålsø kirke af 
provsten i mit sted 
1757 
Dom: 7 post trinitatis jordet Søren Jensen af Åls 
rode - gi. 44 år. 



BIRGITTE NIELSDATTER. 

Født i Homå 1722 
1722 
Fest: Epiphan den 6. januar blev Niels Willumsens 
datter i Homå døbt og kaldet 

BIRGITTE 
Degnens kone bar det 
Søren Wendelboe og sin søster Maren vare faddere 
Gift 1. gang i Ålsø kirke 1745 
1745 
31. maj blev Søren Jensen af Ålsrode og Birgitte 
Nielsdatter copulerede i Ålsø kirke af provsten 
i mit sted 
Gift 2. gang i Ålsø kirke 1757 
1757 
Den 3. oktober copuleret Chresten Nielsen og Bir 
gitte Nielsdatter af Ålsrode. 



KATHOLM GODg I ÅLSRODE EFTER JORDE-
BOGEN 1751 

Matr. Brugere td. skp. fdk -
nr. - -t 
1 Ped^r Hjorth 6 5 1 1 
2 Peder Larsen Kong 6 1 1 1 
3 Chresten Sørensen Slot 6 5 .1 o 
4 Peder Iversen 6, 2 2 1 
5 Peder Præst 7 0 0 1 
6 Peder Erandsen 6 1 2 0 
7 Povel Slott 6 4 2 2 
8 Niels Jacobsen 6 3 3 0 
9 Niels Hjulmand 6 4 0 o 

lo Søren Jensen 6 4 2 2 
11 Jørgen Nielsen 6 4 3 2 
12 Søren Skræder 6 4 2 2 
13 Søren Bast 6 2 1 2 
14 Niels Andersen 6 4 1 0 
15 Niels Lund 6 2 1 2 
16 Chresten Bloch 6 1 0 2 
17 Chresten Molbo 6 5 1 1 

Husmænd 
1 Laurids Smed 0 3 3 1 
2 Søren Murmand 0 2 0 2 
3 Niels Smed 0 1 o 2 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
SØREN JENSEN 

OG 
BIRGITTE NIELSDATTER 



KIRSTEN SØRENSDATTER. 

Født i Ålsrode 1746. 
1746 
Dom: 6 post trinitatis den 17. juli døbt Søren 
Jensens barn af Ålsrode navnet 

KIRSTEN 
båren af hans søster. 
Faddere: Søren Skræder, Jens Krop af Homå 

Niels Jensen og Maren Thomasdatter 

1766 
Den 11. april trolovet Anders Jacobsen og Kirst-
en Sørensdatter af Høbjerg 
1766 
Den 2. maj copuleret Anders Jacobsen og Kirsten 
Sørensdatter 

1816. : ; 
Anders Jacobsen død den 3o. juni og begravet d. 
7 juli - gårdfæster i Høbjerg - 77 år gi. 



NIELS SØRENSEN. 

Født i Ålsrode 1748 
1748 
Festo Purif Marie - Kyndelmisse den 2. februar -
døbt Søren Jensens barn i Ålsrode navnlig 

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

Ras. Moensen, Niels Jacobsen, Chresten 
Slotis kone og Peder Poulsens kone. 

1775 . 
Gift 1. gang i Ålsø kirke 
1774. 
Fredagen den 28. oktober blev den unge Niels Sø-
rensen og Peder Joensens enke Anne Clausdatter 
begge af Ålsrode trogivne 
1775 . 
Copuleret i Ålsø kirke torsdagen den 26. januar 
18o7 
Den 25. september blev til ægteskab indskreven en-
kemanden Niels Sørensen - gårdmand i Ålsrode og 
afgangne Peder Mogensens enke Inger Andersdatter 

Forlovere: Gårdmand Anders Bend 
Husmand Søren Andersen -begge f 
Ålsrode. 

18o7. 
Copuleret 28. november. 



1826. 
Død i Ålsrode lo. januar som gårdfæster på Matr. 
nr. 13. 



JENS SØRENSEN. 

Født i Ålsrode 175o 
Han fik sin fødegård i fæste 178o. 



SØREN SØRENSEN. 

Født i Ålsrodel752 
1752 
Festo Grat - Festo Gratiarum Actionis - Taksigel-
sesfest for stormen på København den 11. februar 
1658 - døbt Søren Jensens barn af Ålsrode og nav 
net 

SØREN 
båren af Jens Pedersens kone i Homå 
Faddere: Søren Nielsen, Niels Jensen, Peder Erik-

sen af Weilby og Hans Bruns kone af Tol-
strup 

1752 
Dom: Inv. den 2o. februar jordet Søren Jensens 
mindste barn i Ålsrode. 



KAREN SØRENSDATTER. 

Født i Ålsrode 1753 
1753 
Festo Ascen - Christi Himmelfartsdag den 31. maj 
døbt Søren Jensens barn i Ålsrode navnet 

KAREN 
båren af Ras. Moensens kone i Lund 
Faddere: - sammen med en anden dåb -

Ras. Moensen, Lars Bloeh, Søren Pedersen 
Boel Nielsdatter, Anne Jaeebsdåttergog 
Niels Larsens kone 

178o 
Fredagen den 21. juli trolovet ungkarl Hans Ander 
sen - gårdfæster af Rosmus - og pigen Karen Sø-
rensdatter af Ålsrode. 

Forlovere: Søren Sørensen af Rosmus 
Anders Jacobsen af Høbjerg 

178o 
Torsdagen den lo. august i Ålsø kirke copuleret 
Hans Andersen af Rosmus og pigen Karen Sørensdat 
ter af Ålsrode. 
Karen blev gårdmandskone i Rosmus 



SØREN SØRENSEN 

Født i Ålsrode 1755 
1755 
Dom: 12 post trinitatis den 17. august døbt Søren 
Jensens barn af Ålsrode navnet 

SØREN 
båren af Boel Nielsdatter ibid. 
Faddere: Niels Jensen, Christen Jensen, Christen 

Madsen, Anna Andersdatter 

1756 
Dom: miserie den 2. maj jordet Søren Jensens barn 
af Ålsrode 



BERTHA SØRENSDATTER. 

Født i Ålsrode 1757 
1757 
Fer: 3 Pascat den 12. april døbt Søren Jensens 
barn af Ålsrode og navnet 

BERTHA 
båren af Peder Frandsens kone ibid. 
Faddere: Niels Jensen, Anders Jensen, Christen 

Krop og Anne Jensdatter 

1758 
Dom: 14. post trinitatis den 27. august jordet sal 
Søren Jensens mindste barn af Ålsrode. 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER 
SØREN JENSEN. 

Anno 1757 den 2. august comparerede på høje og 
velbårne herskab til Katholm deres vegne Jacob 
Hadsten fra bemeldte Katholm med tvende tiltagne 
mænd navnlig Niels Hjulmand og Chresten Slott af 
Ålsrode for efter afgangne Søren Jensen gårdmand 
i Ålsrode at holde registrering og vurdering samt 
lovlig skifte og deling imellem den efterladte 
enke Birthe Nielsdatter og deres i ægteskab sam-
menavlede 5 børn nemlig 3 døtre og 2 sønner 

1 datter Kirsten 11 år 
1 søn Niels 9 år 
1 ditto Jens 7 år 
1 datter Karen 4 år 
1 datter 1/4 år 

På enkekonens vegne var tilstede som laugværge 
Jens Nielsen og på børnenes vegne som formynder 
Niels Jensen i hvis overværelse skiftet blev tag 
et under beskrivelse af dens indholdne indbo: 

Rdl. Mrk Sk. 
I den inderste stue 

1 fyrbord 0 2 o 
1 gi. rygstol 0 0 8 
1 gi. anden bænk 0 0 8 
2 eskestole 0 1 8 



1 skammel 0 0 8 
1 jern bilægger kakkelovn 5 0 0 
2 fyrhylder 0 0 8 
5 skillerier 0 0 lo 
1 spejl med sort ramme 0 0 lo 
1 par kar 0 1 0 
1 par gi. ditto 0 0 6 
1 rødmalet sengested 0 2 0 
Dertil 1 brunt hvergarns omhæng 0 1 14 

Derudi 
1 par blårgarns lagner 0 2 0 
1 grøn og 1 hvid olmerdugs over-

dyne 2 0 0 
1 grå vadmels underdyne 1 1 0 
2 bolster hovedpuder 0 2 4 
1 andet sengested af nyt fyr 1 2 0 
1 tavlet omhæng 1 0 8 
1 olmerdugs rødgrøn stribet over-

dyne 1 2 0 
1 stribet bolster underdyne 3 1 0 
1 anden ditto 3 0 0 
2 bolster og 1 olmerdugs hovedpude 0 5 0 
1 par nye blårgarns lagner 0 2 1 
1 opslaget sengested 0 0 8 

Derudi 
1 blå og rødstribet olmerdugs 

overdyne 1 3 0 



2 vadmelsdyner 2 4 0 
1 olmerdugs hovedpude 0 1 8 
1 par blårgarns lagner 0 1 12 

1 fyrkiste rødmalet og med lås og 
hængsel 1 5 0 

Derudi fandtes 16 pund hør-
garn til folkenes løn 

1 brunmalet fyrskab 1 2 0 
Derudi 

1 smørstenbalje 0 0 2 
1 coutelie 0 0 4 
1 stentallerken 0 0 2 
1 ølpot 0 0 2 
1 sort ditto 0 0 2 
1 stenkrus med tinlåg 0 1 0 
1 blårgarns dug 0 6 0 

1 den anden stue. 
1 gi. skelleri 0 0 2 
1 langt fyrbord med askefod 0 3 8 
2 naglefaste bænke 0 0 4 
1 rødmalet egekiste 2 0 0 

Derudi den sal. mands dag-
og gangklæder er med ægte-
fællens vilje tilladt børne 
ne til deres opdragelse og 
derfor ikke noget at beregne 

1 gi. væv 0 4 8 



6 sorte sibøtter 0 0 6 
2 stenfade o 0 4 
2 stk. stenkar 0 0 4 
1 ølkrus o 0 4 
1 vostkar 0 0 2 
1 løbmans kurv 0 0 4 
1 ølflaske 0 0 8 

1 et andet kammer. 
1 øltønde 0 2 8 
1 øltragt 0 0 4 
1 bøge salttrug o 0 8 
1 jern uldsaks 0 0 lo 
1 hægel 0 o 6 
1 haspe 0 0 2 
1 standfierild 0 0 2 
2 sorte gryder 0 0 4 
6 træ tallerkener 0 0 6 
1 ditto stentallerkén 0 0 1 
2 gi. standbænke 0 0 4 
1 vugge med 2 små dyner og 2 små 

puder 0 3 0 
1 køkken og bryggers 

1 trefod 0 0 4 
1 ildklemme 0 0 6 
1 rist og 1 pande 0 1 8 
2 stripper 0 0 8 
1 fierilds kobberkedel i grue 4 4 0 
1 mindre do 1 1 0 



1 liden mæssing kedel 0 3 0 
2 ege ølkar 1 1 0 
2 ege ballier 0 3 0 
1 ditto bedre 0 4 0 
1 bagetrug af bøg 0 1 1 
1 ovn med sit behør 0 4 0 
1 sælde o 0 12 
3 sold 0 1 2 
1 trug 0 0 6 
1 sædeløb 0 0 6 
1 løb skeppe 0 0 4 
1 kjerne med behør 0 0 8 
1 flødebøtte 0 0 4 
2 rokker 0 2 8 
1 tjærebalie 0 0 4 

På loftet 
Dertil en stige 0 0 6 
2 standvinder og 1 standfierild 0 0 8 
2 halmløbe 0 0 6 
1 ny sæk 0 0 4 
3 kølflager 0 0 6 
1 brædt og 2 kiæfter 0 0 8 
1 jungspand med jerngjorde om 0 0 12 

1 haven 
1 slibesten 0 0 8 
8 stk. bistader til halvs 0 4 o 
7 sække og 1 pose 2 4 0 



4 hørleer, 2 ærteleer og 3 økser 0 3 8 
3 navr 0 1 8 
1 spegebor o 0 2 
1 båndkniv 0 0 4 
1 gravespade og 1 tørvespade og 1 
hakke 0 0 6 

1 sav 0 0 8 
1 hugjern 0 0 2 
3 forker 0 1 8 
1 skærekiste med kniv 0 2 8 
3 vogne med behør 8 0 0 
1 plov med behør 1 0 0 
1 bagplov med jern 0 3 0 
3 stk. harver 0 3 0 
1 slæde med sele o 3 0 
4 river 0 0 12 
1 gi. tagstige 0 0 4 
1 svinetrug 0 0 2 

Karlens seng 
1 olmerdugs overdyne 4 1 0 
1 gi. vadmels underdyne 0 3 0 
1 hørgarns pude 0 0 8 
1 par blårgarns lagner 0 1 4 

Levende kreaturer. 
1 grå hest 9 år 6 4 0 
1 sort hest 7 år 7 0 0 
1 brun hoppe 5 år 5 0 0 



1 rød hoppe 5 år 4 0 0 
1 hoppe 12 år 2 0 0 
2 sortbrune hingstplage 3 år 5 0 0 
1 hestplag 2 år 2 2 0 
1 hest og 1 mærsplag 1 år 4 0 0 

Fæmon 
1 sorthjelmet ko 7 år 4 4 0 
1 ditto sorthjelmet 6 år 4 2 o 
1 kulsort 5 år 3 4 0 
1 blakket 4 år 3 0 0 
2 kvier a^ 3 3 år 5 4 0 
1 sort stud 3 år 7 2 0 
1 sort ditto 4 år 4 0 0 
1 studkalv 0 1 0 
14 får a" 3 mrk. 7 0 0 
6 lam a^ 2 mark 

Svin 
1 o 0 

3 overføed 2 0 0 
2 grise a" 1 mrk. 8 sk. 0 2 0 
3 gæs og 6 gæslinger 0 4 8 
lo høns og 1 kok 0 2 13 

lait 15o 
Enkekonen og tilstedeværende blev tilspurgt om me-
re i boet var at blive beregnet tilgode da det 
straks måtte angives, hvortil blev svaret " NEJ" 
Altså er hele boets formue den sum 15o Rdl 1 mrk 



Derpå blev både brøstfæld, besætning og påfulgte 
besværing tagen under beskrivelse af dennes ind-
hold: 
Gården består af 44 gulv hus og dens 
brøstfæld ansat i nøjeste for 38 0 0 
Til besætningen udfordres 8 dygtige 
bæster af lo rdl. er 8o 0 0 
1 vogn med sit behør lo 0 0 
1 plov med sit behør 2 0 0 
1 harve 0 3 0 
Begravelsesomkostning for den sal. 
mand 6 0 0 
Derimod fordrer enken for sin 6 0 0 
Dernæst bortskyldig gæld til høje her 
skab 
Pretentiion april og juli kvartal 5 1 0 
Til sæden: 
2 td. 4 skp. byg er 5 1 8 
4 skp. boghvede 5 4 0 
Til andre fremmede: 
Hendes svoger Anders 4 4 0 
Christen Slot i Ålsrode 0 4 0 
Niels Hjulmand ibid 0 5 0 
Søren Skræder 0 2 0 
Rasmus Juul i Grenå for jern 1 0 0 
Peder Skriver i Fladstrup 3 1 o 
Jens Friis i Hammelev for 1 tdl sæde-
byg 2 1 



Enken med de tilstedeværende blev tilspurgt om no-
get enten indtægt eller udgift er stervboet til 
observation da det uden videre ophold måtte angiv 
es, hvortil blev svaret at ikke det ringeste hende 
var vedkommende vidende. 
Så derfor er gælden til boets besværing: 

166 rdl. 3 mark. 
Når indtægten og udgiften mod hverandre bliver sam 
menlignet befandtes besværingen at overgå formuen 
med 16 rdl. og 2 mark 
Dog uanført befandtes den sal. mands gangklæder, 
som børnene forlods er givet med forsikring, at 
hvis enken betaler gælden og fremdeles agter at be 
holde gården så længe den bliver hende betroet i 
forsvarlig stand og børnene fremdelesholde til ære 
og lære og dertil med fornødne klæder og føde at 
forsyne og i det øvrige at holde skifteforvalter-
en for dette skiftes behandling uden krav og an-
svar. 

Dette til bekræftelse under vores hænder 
Datum skiftestedet i Ålsrode 

J. Hadsten 
På enkekonens vegne som broder og lavværge: 

Jens Nielsen 
Som vidner og vurderingsmænd: 

Christen Slot -
Niels Jensen og Niels Christensen 



Birgitte Nielsdatter får nu gård 
en overdraget men sidder ikke med den længe idet 
hun gifter sig og derfor overdrages gården til hen 
des nye mand. 



CHRESTEN NIELSEN HJULMAND. 
FÆSTER AF MATR' NR lo 

1757 - 1773 



CHRESTEN NIELSEN HJULMAND 

Født i Ålsrode 1732 
Dom: ly.p.tri. d. 5/lo døbt Niels Hjulmands barn 
af Ålsrode med navn 

CHRESTEN 
som Anders Berns kone bar 
Faddere: Hans Slot, Anders Nielsen, Rasmus Bast 

Ingvor Jensens kone,Elle Nielsdatter -
alle af Ålsrode og Karen Nielsdatter til 

1757 Præstens 
Den 3. august trolovet Chresten Nielsen og Birgit 
te Nielsdatter af Ålsrode 
1757 
Den 3. oktober copuleret Chresten Nielsen og Bir-
gitte Nielsdatter af Ålsrode. 

1773 
Død i Ålsrode 4 januar 



KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1761 
IFØLGE JORDEBOGEN. 

Matr. Brugere td. skp. fdk a! 
nr. 
1 Thomas Hjorth 6 5 1 1 
2 Niels Pedersen Kong 6 1 1 1 
3 Chresten Jensen Slot 6 5 1 0 
4 Michel Sørensen 6 2 2 1 
5 Anders Hansen 7 0 0 1 
6 Peder Andersen Frandsen 6 1 2 0 
7 Poul Hansen Slott 6 4 2 2 
8 Niels Jacobsen 6 3 3 0 
9 Niels Hjulmand 6 4 0 0 
lo Chresten Nielsen Hjulmand 6 4 2 2 
11 Anders Sørensen Iversen 6 4 3 2 
12 Niels Rasmussen 6 4 2 2 
13 Morten Hansen 6 2 1 2 
14 Niels Andersen 6 4 1 0 
15 Niels Lund 6 2 1 2 
16 Christen Bloch 6 1 0 2 
17 Christen Molboe 6 5 1 1 

Husmænd 
1 Jacob Smed 0 3 3 1 
2 Peder Hansen 0 2 0 2 
3 Niels Christensen Smed 0 1 0 2 



BØRN AF GÅRDFÆSTER 
CHRISTEN NIELSEN HJULMAND 

OG 
BIRGITTE NIELSDATTER. 



Kirkebogen mangler nu fra 1759 til 64 
og i det tidsrum må de 2 børn være fødte som vi 
ser er levende ifølge skiftet efter Chresten 
Nielsen Hjulmand. 



SKIFTEFORRETNING EFTER GÅRDMAND 
CHRESTEN HJULMAND I ÅLSRODE. 

Anno 1773 den 4. februar som er 3o. dagen efter 
afgangne Chresten Hjulmand i Ålsrode var død ind-
fandt sig sammesteds på sit høje herskabs vegne 
fuldmægtigen Søren Broberg fra Katholm for at re 
gistrere og ved 2 upartiske dannemænd navnlig Mi 
chel Sørensen og Christen Slot - begge af fornævn 
te Ålsrode - at vurdere den afdødes efterladen-
skaber til al videre og endelig påfølgende lov-
lig skifte og deling at forrette mellem enken 
Berthe Marie Nielsdatter og hendes med den af-
døde udi ægteskab avlede børn nemlig: 

1. søn Niels Christensen lo år 
2. datter Inger Christensdatter 12 år 

Nærværende var enkens medtagne laugværge Jacob 
Jørgensen - ladefoged fra Katholm - og på de u-
myndiges vegne deres halvbroder Niels Sørensen, 
hvor da udi overværelse af de anførte vidner og 
vurderingsmænd blev forrettet følgende registre 
ring og vurdering: 

Rdl Mrk. Sk. 
I den inderste stue 

1 aflangt fyrbord på krydsfod o 4 o 
2 bænkefiele o o 8 
1 lidet hængeskab med lås og nøgle o 4 o 
1 stort ditto 1 o o 



2 glasflasker og 2 lerkar 0 1 0 
1 mæssing lysestage 0 1 8 
1 gi. spejl og 3 skillerier 0 1 8 
1 fyrkiste med lås og nøgle 1 3 0 

Derudi enkens gangklæder 
4 træstole 0 4 0 
1 bilægger kakkelovn 6 0 0 
1 fyrsengested med 4 stk, stribet 

omhæng 0 2 4 
Derdui 

1 blå og rødstribet olmerdugsover-
dyne 3 2 0 

1 hvid bolsters underdyne 2 0 0 
1 gulstribet ditto 2 0 0 
1 overtrukket hovedpude 0 1 8 
1 liden olmerdugs ditto uden over-

træk 0 0 14 
1 par blårlærreds lagner 0 3 8 
1 par hørlærreds lagner 0 4 0 
1 fyrsengested 1 3 o 

Derudi 
1 olmerdugs overdyne 3 4 0 
1 blåstribet bolsters underdyne 2 4 0 
1 ditto 2 1 0 
1 gi. olmerdugs ditto 0 3 8 
1 hovedpude med blåstribet betræk o 2 o 
1 olmerdugs ditto 0 1 8 



1 ditto 0 1 0 
1 par blåegarns lagner 0 3 0 
2 spinderikker 0 3 12 
1 hægel 1 0 0 
4 hylder af fyr 0 0 8 
1 lidet fyrfad og et rivejern 0 1 0 

1 et ølkammer 
1 øltønde 0 3 0 
1 gi. salttrug 0 0 4 
1 øltragt 0 0 4 
1 standbænk og et tjærefierding 0 0 4 
1 par karter 0 0 12 
1 ølflaske 0 0 5 
En ^ tønde 0 2 0 
3 sorte lerpotter 0 0 3 
1 uldsaks 0 0 12 
2 sildfierdinger 0 0 4 
1 kobber % potmål 0 3 0 

1 den yderste stue. 
1 langt fyrbord 0 3 0 
3 bænkefiele 0 o 8 
4 lerkar 0 1 0 
1 ølstob 0 1 0 
1 fyrskrin o 5 0 

Derudi pigens klæder 
1 fyrsengested med blåtavlet omhæng 1 5 0 

Derudi 
1 blå og rødstribet olmerdugs over-
dyne 1 3 1 



1 blå og rødstribet olmerdugs overdyne 1 3 1 
1 bolsters underdyne 1 2 0 
1 gi. ditto o 1 1 
1 hovedpude 0 1 lo 
2 mindre ditto 0 1 0 
1 par blårlærreds lagner 0 3 0 
1 jerngryde 0 3 o 
1 ditto mindre 0 1 4 
1 jernpande 0 1 8 
1 ildklemme og en rist 0 1 12 
1 træstol 0 0 3 
1 kærne med behør 0 0 8 
4 sorte lerkar 0 0 4 

Den sal. mands 
gangklæder 

1 blå vadmels skjorte 1 1 o 
1 blå vest 0 3 0 
1 hvid ditto 0 3 0 
1 rød brystdug 0 4 0 
1 callemankes ditto 0 3 8 
1 par skindbukser 0 3 4 
1 par sko med sølvspænder 2 4 0 
2 par strømper 0 2 0 
6 par skjorter 2 0 0 
1 hat 0 1 8 
1 par vanter 0 0 8 
4 halsklude 0 1 0 



I brøggerset 
1 halv tønde keddel i grue 6 0 0 
1 håndmæssing keddel 1 3 0 
2 store kar 1 4 o 
2 ballier 0 2 0 
1 gi. ørk 0 3 8 
1 håndkværn med behør 0 4 0 
1 sælde og 3 sold o 2 8 
2 løbe og 1 sædeløb 0 1 4 
2 gi. standtønder 0 0 4 
2 hørbraader 0 0 8 
1 gi. bord og 1 loftstige 0 1 0 

På loftet 
lo sække 2 1 0 
6 hørleer og 2 ærteleer 2 0 0 
3 gravespader og 2 tørvespader 0 5 0 
5 river 0 1 0 
1 drftetrug 0 0 6 
1 madkurv 0 0 4 
2 stripper 0 0 8 

1 herberget 
1 opslagen sengested og derudi 3 

dyner, 3 puder og 1 par lagner 5 3 0 
1 hakkelseskiste med kniv 0 2 0 
3 forke 0 1 8 
2 hjulbørrer 0 1 o 
3 grebe og 2 skovle 0 1 0 



I huggehuset 
3 økser 0 4 0 
3 naure og 1 spegebor 0 1 8 
1 båndkniv og 1 hugjern 0 0 lo 
1 hammer og 1 tang 0 0 8 
1 buesav 0 0 6 
1 slibesten 0 0 12 
1 hugstol og 1 tællestol 0 1 0 

1 gården 
1 beslagen vogn med tilbehør lo 0 0 
1 ditto uden beslag med behør 4 0 0 
1 ditto med behøt 3 0 0 
1 gi. ditto uden behør 1 b 0 
1 plov med behør 1 2 0 
1 bagplov med 2 jern 0 4 0 
3 harver 0 1 8 
1 slæde 0 1 8 

Bæster 
1 sortbrun hoppe 8 0 0 
1 grå hest 5 0 0 
1 sortbrun hoppe 6 4 0 
1 sort hop 4 år 4 4 0 
1 gi. sort hest 5 2 0 
1 sort og 1 blå mærsplag 1 0 0 
2 følplage 8 0 0 
1 sortbrun hest 2 0 0 



Fæmon 
1 blakhjelmet ko 8 0 0 
1 sorthjelmet ditto 7 2 0 
1 studkalv og 1 kviekalv 4 4 0 
1 sort kvie 4 4 0 

Får 
12 får og 1 vædder 8 4 0 

Svin 
3 årings svin 2 3 0 

Gæs 
4 gæs 0 4 0 
lo stk. høns 0 2 8 
Da ej mere forefandtes at registre-
re eller vurdere siden kornet i la 
den næppe var tilstrækkelig tilste-
de til deres fornødne ferårssæs og 
sommerføde så angav enken at have 
tilgode hos: 
Peder Greve i Weilby 
Søren Hjulmand i Ålsø 
Christen Vinter i Homå 
Chresten Slot her i byen 
Anders Hansen Præst 
Anders Bend 

2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
0 4 8 
o 2 0 
1 0 0 

Thi bliver stervboets indtægt og 
formue den sum 188 



Herimod stervboets udgift og besværing blev an-
ført således: 
1) Fordrede skifteholderen resterende 

skatter 5 3 8 
2) Til gårdens besætning 8 bæster af 

lo rdl. er 8o 0 0 
1 b^slagehsvognan lo 0 0 
1 plov med behør 2 0 0 
2 harver 0 3 0 

3) Til gårdens brøstfæld og forsvar-
lig istandsættelse udfordres siden 
dens bygning som består af 31 fag 
og er i nogenlunde god stand 2o 0 0 

4) Angav enken at være bortskyldig: 
Anders Jacobsen i Høbjerg 7 4 0 
Jens Smed her i byen 4 0 0 
Sønnen Niels Sørensen 4 2 0 
Den^yhgstersøn 2 o 0 
Karlens løn 2 2 0 

5) Fordrede enken sin begravelsesom-
kostning lige med hendes mands 5 4 0 

Videre besværing blev ej anmeldt 
dette stervbo til udgift bortset 
fra skiftets bekostning 

6) 1 ark stemplet papir til skifte-
brevet 0 3 0 
Skriversalær 2 0 0 
Vurderingsmændene for deres umage 0 1 0 



Summa udgift ialt 146 
Skiftesalario af de beholdne mid-
ler som er 41 rdl. 2 mrk. o sk. 0 2 8 

4o 5 8 
2o 2 12 
2o 2 12 

Igen til deling 
Hvoraf enken tilfalder det halve 
og børnene det andet halve med 
- hvoaf sønnen Niels Christensen 
tilfalder een broderpart med 13 3 13 1/7 
og datteren een søsterlod med 6 4 14 2/3 
Til børnenes således tilfaldne arvelod blev udlagt 
følgende: 
1 bilægger kakkelovn 6 o o 
Den 1. i forretningen anførte 
seng med sengeklæder 11 3 14 
1 par sko med sølvspænder 2 _2 12 

Er fuld udlæg 2o 2 12 

Hvilken udlæg og arvepart under formynderens op-
sigt her i boet bliver indestående uden renters 
svarelse til børnene når den alder de selv deres 
brød hos andre kan fortjene og bliver det da en-
ken tilladt til den tid at udbetale den deres arv 
med rede penge om hun selv udlæget vil beholde og 
da hun lover at se sine børn kristelig og skikke-
lig opdragen til ære og lære og den på stervboet 
hæftende udgift tid efter anden vil betale blev 
ej videre med dette skifte at observere, men så-
ledes sluttet og tilendebragt med reservation at 



vedkommende holder skifteholderen for dette skif-
te kravsløs og skadesløs i alle måder. 

Datum - stervboen - ut supra 
S. Broberg 

Birthe Marie Nielsdatter 
Som laugværge: 

Jacob Jørgensen 
Som formynder for hendes børn: 

Niels Sørensen 
Som vidner og vurderingsmænd: 

Michel Sørensen 
Christen Slot. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER 
Christen NIELSEN HJULMAND 

OG 
BIRGITTE NIELSDATTER 



NIELS CHRISTENSEN 

Født i Ålsrode ca 1763 



INGER CHRISTENSDATTER. 

Født i Ålsrode ca 1761 



BIRGITTE NIELSDATTER. 
FÆSTER PÅ MATR. NR lo 
1773 til 178i 



KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1778 

Matr. Brugere Td skp fdk alb 
nr. 
1 Søren Thomassen 6 3 3 1 14 

17 
2 Niels Pedersen Kong 
3 Christen Sørensen 
4 Michel Sørensen 
5 Jens Ingvarsen 

03 

6 Jens Pedersen Frandsen g 
7 Poul Hansen ^ 
8 Mads Christensen g 
9 Niels Jensen o 

10 Christen Hjulmands enke ^ 
11 Peder Jensen Skriver ^ 
12 Anders Jensen Bend ^ 
13 Niels Sørensen 
14 Ole Rasmussen 
15 Niels Pedersen 
16 Anders Hansen Præst 
17 Jacob Andreassen 

Husmænd 
1 Jens Jørgensen Smed o 3 3 1 
2 Rasmus Skoleholder o 2 o 2 
3 Hans Nielsen o 1 o 2 



FÆSTER PÅ MATR. NR. lo i ÅLSRODE 
JENS SØRENSEN 

FÆSTER FRA 1781 TIL 1822 



JENS SØRENSEN. 

Født i Ålsrode 175o som søn af gårdfæster Søren 
Jensen og hustru Birgitte Nielsdatter. 

175o 
Dom: Quasimodo geniti den 5. april døbt Søren Jen 
sens barn af Ålsrode og navnet 

JENS 
båren af Peder Frandsens kone ibid. 
Faddere: ( Sammen med en anden dåb ) 

Jochum Nielsen, Jacob Pedersen, Niels 
Jensen, Chresten Nielsen, Chresten Jens 
ens kone. 

178o. 
Torsdagen den lo. august trolovet ungkarl Jens Sø 
rensen og pigen Else Clausdatter tiende på Kat-
holm. 

Forlovere: Anders Jacobsen 
Rasmus Clausen 
begge af Høbjerg. 

178o 
Fredagen den 3. november copuleret ungkarl Jens 
Sørensen og pigen Else Clausdatter af Ålsrode. 

1822. 
Jens Sørensen døde i Ålsrode 19. februar og blev 
begravet i Ålsø kirke. 



ELSE CLAUSDATTER. 

Født i Høbjerg 1756 som datter af gårdfæster 
Claus Nielsen Murmand og hustru Boel Rasmusdat-
ter. 
1756. 
Dom: 5 post trinitatis døbt Claus Nielsens barn 
af Høbjerg navnlig 

ELSE 
båren af Chresten Molbos kone i Ålsrode. 
Faddere: Jens Smed, Niels Murmand, Inger Rasmus-

datter og Kirsten Pedersdatter. 

178o. 
Torsdagen den lo. august trolovet ungkarl Jens Sø 
rensen af Ålsrode og pigen Else Clausdatter - ti 
ende på Katholm 

178o 
Fredagen den 3. november copuleret ungkarl Jens 
Sørensen og pigen Else Clausdatter. 

183o 
Begravet Else Clausdatter i Ålsø kirkegård den 5 
marts. 



KATHOLM GOBS I ÅLSRODE EFTER 
JORDEBOGEN 1788 

Matr. Brugere td. skp. fdk alh 
nr. 
1 Søren Thomassen 6 3 3 1 14/17 

Peder Lund 
Christen Slottes enke 

g Søren Hjorth 
w Jens Ingvorsen M 
^ Jens Frandsen s 

QJ ^ Jacob Poulsen 
^ Rasmus Præst ^ ^̂  g 
s Søren Andersen Iversen ^ ^ o 
s Jens Sørensen ^ 
a ^ M Peder Skriver w M -G 
6 Anders Bend ^ 

Niels Sørensen ^ 
Ole Ladekarl 
Niels Kong 
Anders Præst 
Jacob Bruus 

Husmænd 
Jens Jørgensen Smed 0 3 3 1 
Rasmus Skoleholder 0 2 0 2 
Hans Nielsen Smed 0 1 0 2 



Jordløse husmænd 
1788 

Hans Pedersen 
Christen Bruus 
Niels Clausen 
Ditlev Christensen 
Christen Skomager 
Søren Slot 
Peder Bødkers enke 
Peder Rusk 
Anders Iversen 
Jens Hansen 
Peder Jensen Tækker 
Niels Thomassen 
Peder Mogensen 



I 1794 blev jordene i Ålsrode 
udskiftet og i byen valgtes en stjefneudskift-
ning. Det betyd at gårdenes jorder med en spids 
gik ned til gården i byen og strålede udefter 
derfra. Der var ingen af gårdene der valgte at ud 
flytte så alle gårdene vedblev at være samlede i 
byen. De jordløse husmænd fik tildelt ialt ca 5o 
td. uden hartkorn som således fragik gårdene. 
I 1794 var der ialt 15 husmænd uden jord til at 
dele disse 5o tdl. 



UDSKIFTNINGEN 1794 
BRUGERE. 

Nr. 
1 Jacob Bruus 
2 Anders Præst 
3 Jens Frandsen 
4 Ole Ladekarl 
5 Søren Iversen 
6 Niels Sørensen 
7 Peder Sørensen 
8 Anders Jensen Bend 
9 Rasmus Pedersen Præst 

11 Jacob Poulsen 
12 Jens Ingvorsen 
13 Søren Hjorth 
14 Hans Slot 
15 Niels Pedersen Kong 
16 Peder Lund 
17 Søren Thomassen 

Husmænd 

Skoleholderen 
Jens Jørgensen Smed 
Hans Nielsen Smed 

td. skp. fdk. alb 
6 3 3 1 14/17 

do 

o 2 o 2 
0 3 3 1 
o 1 o 2 



FOLKETÆLLING I ÅLSRODE 
1787. 

1 gård. 

Jens Sørensen husbonde 38 år gift begge i 
1. ægteskab - bonde og gårdbe 
boer. 

Else Clausdatter madmoder 31 år hans kone 
Birthe Jensdatter 7 år 
Søren Jensen 5 år ugifte deres børn 
Christen Jensen 3 år 
Bodil Jensdatter 1 år 



FOLKETÆLLING I ÅLSRODE 
I 8 0 I 

En gård 

Jens Sørensen husbonde 51 år begge i 1. ægte 
skab - bonde og gårdbeboer. 

Else Clausdatter hans kone 47 år 
Birthe Jensdatter 21 år 
Søren Jensen 16 år 
Chresten Jensen 15 år 
Claus Jensen 13 år 
Bodil Jensdatter 9 år 
Rasmus Jensen 7 år 
Kirsten Jensdatter 6 år 
Inger Jensdatter 3 år 
Niels Christensen 39 år 

ugifte deres børn 

gift 1. gang 
karl 

tjeneste 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
JENS SØRENSEN 

OG 
ELSE CLAUSDATTER 



BIRTHE MARIE JENSDATTER. 

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

BIRTHE MARIE' 
BÅREN AF PIGEN Maren Rasmusdatter - tiende på 
Katholm 
Faddere: Rasmus Clausen af Høbjerg 

Niels Sørensen og Karen Clausdatter af 
Ålsrode 

Gift 1. gang med Peder Jensen Frandsen 
181o 
Gift 5. maj med ungkarl og gårdfæster Peder Jens-
en / Frandsen 

Birthe Marie Jensdatter blev 
gårdkone på Matr. nr. 6 i Ålsrode. 

Gift 2. gang med Søren Jensen Tækker 
1813 
Gift med gårdfæster og ungkarl Søren Jensen Tæk-
ker 
Birthe Marie Jensdatter død i Ålsrode 2. april 
1861. Var da fatægtskone 



SØREN JENSEN. 

Født i Ålsrode 1783. 
1783 
Dom 2. advent den 7. december døbt gårdmand Jens 
Sørensens drengebarn af Ålsrode navnlig 

SØREN 
båren af stuepigen Anne Sofie Mortensdatter fra 
Katholm 
Faddere: Anders Jacobsen og Jørgen Sørensen af 

Høbjerg 
Peder Lund og Laurs Slot af Ålsrode. 

Blev gift med Mette Marie Jacobsdatter f. 2o/5 
1787 som datter af gårdfæster på matr. nr. 17 
Jacob Andersen Bruus og hustru Birthe Olufsdatter 

Han deltog som soldat i krigen 
1815 og døde i Rensborg som sådan ca 1813. 



CHRESTEN JENSEN. 

Født i Ålsrode 1785. 
1785 
Dom 2. advent den 4. december havde gårdmand 
Jens Sørensen og hustru Else Clausdatter af Åls-
rode deres samménavlede søn til dåben i Ålsø kir 
ke som blev kaldet 

CHRESTEN 
båren af Anders Jacobsens hustru i Høbjerg 
Faddere: Hans Brun af Rosmus 

Rasmus Clausen af Høbjerg 
Anders Bend og Niels Christensen af Åls 
rode. 

Chresten Jensen blev gårdfæster i Ålsrode på Ma-
trikel nr. 1 

Folketælling i Ålsrode 
1834 

Chresten Jensen 5o år gift gårdfæster 
Kirsten Olufsdatter 54 år gift hans kone 
Niels Christensen 17 år ugift 
Anna Kirstine Mikkelsdatter 19 år ugift tjenes 

tefolk 
Peder Christensen 32 år gift indsidder tjener 
Anna Christine Pedersdatter 29 år gift hans kone 



Peder Christian Pedersen 7 år 
Rasmus Pedersen 5 år ugifte deres 
Søren Pedersen 3 år børn 



CLAUS JENSEN. 

Født i Ålsrode 1788 
1788 
Dom: Esto mlhi - Fastelavnssøndag den 3. februar 
havde gårdmand Jens Sørensen og hustru Else Claus 
datter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke 
som blev kaldet 

CLAUS 
båren af Jens Frandsens hustru i Ålsrode 
Faddere: Niels Sørensen af Ålsrode 

Niels Jensen af Øster Balle 
Rasmus Clausen og Anne Andersdatter af 
Høbjerg 

Ved skiftet efter hans fader var han indsidder i 
Vestenborg Skovhus 



BODIL JENSDATTER. 

Født i Ålsrode 179o 
1790 
Dom: Missericordia den 2. søndag efter påske den 
18. april havde gårdmand Jens Sørensen og hustru 
Else Clausdatter af Ålsrode en datter til dåben 
i Ålsø kirke navnet 

BODIL 
båren af bryggerpigen Dorthe Sørensdatter på Kat-
holm 
Faddere: Carl Greve af Weilby 

Niels Sørensen, Anders Bend og Hans Slot 
af Ålsrode 

1814 
Trolovet 8/9 1814 med ungkarl Anders Sørensen Iver 
sen af Ålsrode 

Forlovere: Gårdmand Jens Sørensen 
Husmand Christen Kong 

1814. 
Gift 15. oktober i Ålsø kirke ungkarl Anders Sø-
rensen Iversen født i Ålsrode og døbt i Ålsø kir-
ke 21. jan. 1787 som søn af gårdfæster Søren An-
dersen Iversen og hustru Anna Nielsdatter Kong og 
pigen Bodil Jensdatter født i Ålsrode og døbt 18 
april 179o som datter af gårdfæster Jens Sørensen 
og hustru Else Clausdatter 



RASMUS JENSEN 

Født i Ålsrode 1793. 
Rasmus blev fæster af gården efter sin moder Else 
Clausdatter, død i 1826 
Han besad fæste på gården til 1832 og blev da hus-
mand på skovlodden 



KIRSTEN JENSDATTER 

Født i Ålsrode 1795 
1795 
3. søndag efter Hellig Trekongersdag den 25.janu 
ar blev gårdmand Jens Sørensen og hustru Else 
Clausdatter af Ålsrode deres tvillingdatter, som 
var født den 17. januar og ved hjemmedåben den 18 
næstefter kaldet 

KIRSTEN 
fremstillet til sin dåbs stadfæstelse i Ålsø kir-
ke og båen af Niels Hansens hustru af Rosmus. 
Fadderne vare: Rasmus Clausen, Søren Clausen og 

Claus Væver af Høbjerg 
Niels Sørensen af Ålsrode. 

Samme dag laft jord på benævnte forældres anden 
tvillingdatter, som var dødfødt 

Blev gift med en Hans Christian Jensen og boede 
i 1844 i Grenå 



ANNE KIRSTINE JENSDATTER 

FØDT I Ålsrode 18o4 
5. søndag i fasten den 18. marts døbt gårdmand 
Jens Sørenaen og hustru Else Clausdatters pige^ 
barn af Ålsrode som var født den 13. marts aamme 
år og blev kaldet 

ANNE KIRSTINE 
båret af Rasmus Clausens hustru af Høbjerg 
Faddere: Peder Præst af Høbjerg 

Jens Frandsen, Hans Slot og Niels Hjul-
mand - alle af Ålsrade. 

Var i 1822 i tjeneste i Hbmå, men er død inden 
1844 uden at efterlade arvinger. 



INGER JENSDATTER. 
Født i Ålsrode 1798 

Gift 1. gang med Jens Jensen Ladefoged på Matr. 
nr. 9 

Gift 2. gang med Nieis ehxistenseheTækkerpå matr. 
nr 9 

1857 
27/2 død Inger Jensdatter - begravet 5. marts dat 
ter af gårdmand Jens Sørensen i Ålsrode og gård-
mand Niels Christensen Tækkers kone af Ålsrode 
6o år. gi. 



SKIFTE EFTER GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
JENS SØRENSEN. 



SKIFTEFORRETNING 

År 1822 den 19. februar straks efter anmeldelse 
mødte skifteforvalteren i Ålsrode by for at be-
gynde efter den i dag ved døden afgangne Jens Sø 
rensen i overværelse af vitterlighedsvidnerne 
Hans Slo og Søren Præst begge gårdmænd i Ålsrode 
Enken Else Clausdatter med lavværge gårdmand An-
ders Iversen angav at i ægteskab med den afdøde 
avlede børn at være: 

Chresten 36 år gårdmand i Ålsrode 
Claus 34 år indsidder i Vestenborg Skovhus 
Rasmus 29 år hjemme 
Birthe - gift med gårdmand Søren Jensen Tækker 

i Ålsrode 
Kirsten 27 år tjener i Grenå 
Inger 25 år hjemme 
Anne Kirstine 18 år -tjener i Homå 

For de 2 sidstnævnete er broderen Chresten Jensen 
værge 
De myndige arvinger - på nær sønnen Claus - var 
nærværende 
Derefter blev boet registrereret således: 

I dagligstuen 
1 fyrbord på krydsfod, 1 bilægger kakkelovn, 2 
træstole, 1 kiste. 

Derudi 
1 blå vadmels kjole, 1 hvid vadmels trøje, 1 sort 



SKIFTE EFTER JENS SØRENSEN. 

År 1822 den 2o. marts som er 3o. dagen efter den 
i Ålsrode af døde gårdfæster Jens Sørensen mødte 
skifteforvalteren med vitterligheds og vurderings 
mændene Hans Slot og Søren Præst gårdmænd i Åls-
rode for at foretage skiftet i stervbostedet: 
Enken Else Clausdatter med laugværge Anders Iver-
sen og arvingerne - gårdmand Chresten Jensen, Ras 
mus Jensen, gårdmand Søren Tækker, og gårdmand An 
ders Iversen - var tilstede og heraf tillige Chres 
ten Jensen mødte som værge for sine umyndige søs-
kende. 
Enken anmeldte at ved forretningen den 19. febru 
ar dette år blev forglemt at hun endnu i ægteskab 
med den afdøde havde haft en 

Søn SØREN, som er død og efterlaft sig en 
datter Else Marie 8 år hvis moder nu er 
gift med Niels Pedersen Rusk - gårdmand i 
Ålsrode, som ved skiftet var tilstede på 
bemeldte sin steddatters vegne. 

De fra Katholm gods af retten udmeldte mænd -
gårdmand Chresten Sallingbo og Rasmus Molbo af Ål-
sø under Hesel gods var tilkaldt forretningen for 
af boets registrerede effekter at udtage den del 
som måtte ansees at høre til gårdens besætning og 
instrumentarium, da fæstebrevets dato - nemlig den 
7. april 1781 er årsag til at gården ej er over-



leveret med en synsforretning efter forordningen 
af 8. juni 1787. 
De skjønnede at de registrerede 6 bæster, 2 plove 
3 harver, 2 sæt liner og reb og seletøj til 6 bæ-
ster bør ansees som besætning og instrumentarium, 
hvilket også er nødvendig til gårdens drift, hvil 
ken erklæring de tilbød at vedhæfte til tinge når 
påkræves. 
Ingen af de tilstedeværende havde noget at erind 
re herimod, ligesom samtlige erklærede den for-
nøjet hermed. 
Derefter blev boets effekter vurderet således: 

Sølv 
I dagligstuen 

1 fyrbord på krydsfod 0 4 0 
1 bilægger kakkelovn, hvoraf den 

ene endeplade er revnet 5 0 0 
2 træstole 0 1 8 
1 kiste 0 1 8 

Derudi 
1 blå vadmels kjole 0 3 0 
1 hvid vadmels trøje 0 1 0 
1 kort blå ditto 0 0 12 
1 hat 0 1 0 
1 par vanter 0 0 2 
1 halsklæde 0 0 2 
1 par hvide vadmels bukser 0 2 0 



1 par do 0 0 8 
1 par do 0 0 8 
2 brystduge 0 0 8 
2 par strømper 0 0 6 
2 skjorter 0 2 0 
1 gi. blå hue 0 0 2 
1 par sko 0 0 4 
1 stolpesengested med omfang 0 4 0 

Derudi 
1 rødstribet olmerdugs overdyne 2 0 0 
1 hvid vadmels underdyne 0 3 0 
2 puder 0 3 0 
1 par lagner 0 1 8 
1 blåstribet olmerdugs overdyne 0 3 0 
1 bolsters underdyne 0 2 4 
1 hovedpude o 1 o 
1 par lagner 0 1 8 
1 øltønde 0 0 8 

1 den yderste stue 
1 fyrbord på fod 0 3 0 
1 standskab 0 1 8 
1 stolpesengested med omfang 0 4 0 
2 træstole 0 1 0 
1 kiste 0 1 0 
1 smørkærne 0 0 4 
1 hængeskab 0 1 0 
1 haspe 0 0 2 

I køkkenet 



2 spande 0 1 0 
1 liden jerngryde 0 2 0 
2 lerfade o 0 2 
1 jernpande 0 1 0 
1 ildtang 0 0 4 
1 smørtrug 0 0 1 

1 bryggerset 
1 hålvtønde gruékedel 2 2 o 
1 bagetrug 0 3 0 
1 øltønde 0 3 0 
2 bryggerkar 0 3 0 
1 ballie 0 0 8 
1 strippe 0 2 0 
1 solde 0 0 4 
2 sælde 0 1 0 
1 sædeløb 0 0 4 
6 tøndesække 2 0 0 
1 håndkværn 0 4 o 
2 bryggestole 0 o 4 
1 loftstige o 0 4 
1 gi. standtønde o 0 2 

På loftet 
1 gi. madkurv 0 0 1 
2 hørleer 0 1 8 
3 river 0 0 6 
1 ærtefork 0 o 2 



I gården 
1 sort ko 13 år 5 0 0 
1 do 7 år 7 0 0 
1 blakket do 5 år 7 0 0 
1 blåstjernet kvie 3 år 5 o 0 
1 sortgrimet do 3 år 5 0 0 
1 sort kviekalv 1 år 3 o 
3 kalve 1 4 0 
15 fårhøvder 3 0 

Siden registreringen er 3 får døde 
1 svin 2 0 0 
1 hakkelseskiste med kniv 0 1 8 
1 skovøkse 0 1 0 
1 håndøkse 0 0 8 
2 naver 0 0 12 
2 hugjern og 1 spigebor 0 0 6 
1 hammer og 1 tang 0 0 8 
1 buesav 0 0 2 
Halvparten i en skovsav 0 0 1 
1 huggestol og 1 tællestol 0 0 1 
1 jernvægge 0 0 1 
1 loftstige 0 0 2 
1 slibesten 0 0 2 
2 forker 0 0 2 
2 spader 0 0 2 
2 skovle 0 0 2 
2 grebe 0 0 4 

Summa sølv 68 Rd o o 



Med den afholdte vurdering erklærede samtlige 
vedkommende sig fornøjet. 
Enken anmeldte at være skyldig til: 
Mathias Andersen i Høbjerg 2 0 0 
Peder Kong i Ålsrode 1 0 0 
Chresten Jensen i Ålsrode 2 0 0 
Rasmus Jensen ibid. 8 0 0 
Bemeldte Chresten Jensen 12 skp. byg 
og 5 skp. rug 
samt bemeldte Rasmus Jensen 2 td. 
rug og 2 td. byg 
Købmand Bang i Grenå b 2 8 
Foruden hvad hendes husbond har til-
gode, som nærmere vil blive opgivet. 
Ingen meldte sig med videre ved forretningen- thi 
blev den derfor sluttet og det passerede forsy-
net med alle vedkommendes underskrifter. 

Secher og Jørgensen 
Else Clausdatter 

m.f.p. Chresten Jensen 
Rasmus Jensen Anders Iversen Søren Tækker 

m.f.p. m.f.p. m.f.p. 
Christen Sallingbo Rasmus Molbo 

m.f.p. m.f.p. 
Som vitterligheds og vurderingsmænd: 

Hans Slot 
Søren Præst. 



SKIFTE EFTER JENS SØRENSEN. 

År 1822 den 2o. december blev skiftet efter gård-
fæster i Ålsrode Jens Sørensen foretaget i over-
værelse af vitterlighedsmændene - sognefoged Mar-
tinus Jensen og gårdmand Anders Præst - begge af 
Høbjerg 
Enken Else Clausdatter med laugværge Anders Iver-
sen samt den myndige arving Christen Jensen og på 
de umyndiges vegne Rasmus Jensen, Søren Tækker og 
Anders Iversen var samtidig tilstede. 
Husbonden opgav derpå sin fordring i boet såleden 

Efter Nørre Herreds rets dom 
af 24. marts 1822. 

1817 med omkostninger 314 o lo% sedler 
2 td. rug, 2 td. byg 
3 td. 2 skp. havre 

1816 restance af skatter 84 1 1 sedler 
1817 do lo2 3 2 sedler 
1818 do 0 5 lo sedler 
1819 do 46 1 8 sedler 
182o første % års do 22 1 15 sølv 
182o sidste % års do 31 3 14 sølv 

0 3 11 sedler 
Landgildepenge 1 3 0 sølv 
1821 restance af skatter 

Januar kvartal 17 0 13^ sølv 
April 8 1 12 



juli kvartal 9 2 12 sølv 
oktober kvartal 17 o o sølv 

Summa lo2 o 8 3/4 sølv 
6o8 4 8% sedler 
2 td. rug 
3 td. byg 
3 td. 2 skp. havre 

For hvilken restance herunder indeværende års skat 
ter, hvorpå endnu intet er betalt - husbonden på-
stod fortrinlig betaling eller udlæg af boet og 
til den ende overgives protokollen til stedets 
dommer hr. herredsfoged Aagaard for at afgive sin 
kendelse. 

KJENDELSE 
Husbondens fordring blev gennemgået med de mødte 
vedkommende. Be erklærede ikke at have noget imod 
fordringen at erindre 

THI ERAGTES 
Husbonden bør for sin på boet hvilende og i dag 
specificerede fordring have fortrinlig udlæ^ af 
boet. 

Aagaard 
Da boet på grund af forstående kjendelse er util 
strækkelig til husbondens fyldestgørelse bliver 
det erklæret fallit og dets slutning opsat til d. 
27. december. 



Det passerede bekræftes med vedkommendes under-
skrifter: 

Datum ut supra 

Secher og Jørgensen 

Else Clausdatter 
m.f.p. 

Anders Iversen Christen Iversen Søren Tækker 
m.f.p. m.f.p. m.f.p. 

Rasmus Jensen 
m.f.p. 

Martinus Jensen Anders Andersen Præst 



SKIFTEAFSLUTNING EFTER GÅRDFÆSTER 
JENS SØRENSEN 

År 1822 den 27. december blev skiftet efter afgang 
ne gårdfæster Jens Sørensen i Ålsrode foretaget 
til slutning i stervboestedet i overværelse af 
vitterlighedsvidnerne søgnefoged Martinus Jensen 
og gårdmand Anders Andersen Præst af Høbjerg. 
Så og enken Else Clausdatter med lavværge gårdmand 
Anders Iversen samt arvingerne gårdmand Christen 
Jensen på egne og sin broder^ Claus Jensens vegne, 
Rasmus Jensen, Gårdmand Anders Sørensen Iversen 
på sin kones vegne, gårdmand Niels Pedersen Rusk 
på sin steddatters vegne ligesom heranmeldte Chris 
ten Jensen tillige mødte på vegne af sine umyndige 
søskende. 
Efter den under 2o. marts dette år afholdt vurde-
ringsforretning er boets effekter ansat til værdi 
en: 68 rdl. sølv 
Liqvideres husbondens fordring overenstemmende med 
herredsfogedens kjendelse af 2o. december dennes 
der udgør: lo8 Rdl. 8 3/4 sk sølv 

6o8 Rdl 4 mrk. 8% sk. sedler 
og korn: 2 td. rug 

3 td. byg 
3 td. 3 skp. havre 

der med fortrinsret er tilkjendt udtaget af boet 
sees følelig at intet bliver til de følgende kre 



ditorer, ligesom ej heller nogen bliver at udrede 
Husbonden erklærede indtil videre at ville betro 
enken sit tilgodehavende. 
Skiftets omkostninger blev derpå beregnet såled-
es: 
a) Salarium 1 o o 
b) % % til kongens kasse o 2 o 
c) Til justitsfonden o 1 9 3/5 
d) Vitterligheds - og vurderings-

mændene for 4 møder. 2 1 8 
Tiisamman i sølv 3 5 1 3/5 

Skifteforvalteren afregner sit salær. 
Resten blev erlagt på samtlige tilstedeværendes 
begæring med forsikring om at holde skifteretten 
anger og kravsløs. 
Skiftet blev erklæret sluttet og det passerde be-
kræftet med underskrift 

Secher og Jørgensen 
Else Clausdatter 
Chrsten Jensen, Anders Sørensen Iversen, Rasmus 
Jensen, Søren Tækker, Niels Pedersen Rusk. 

Martinus Jensen 
Anders Andersen Præst. 



blå ditto, 1 hat, 1 par vanter, 1 halsklæde, 1 
par hvide vadmels bukser, 1 par do. , 1 par do 
2 brystduge, 2 par strømper, 2 par skjorter, 1 gi 
blå hue, 1 par sko 

1 stolpesengested med omhæng 
derudi 

1 rødstribet olmerdugs overdyne, 1 hvid vadmels 
underdyne, 2 puder, 1 par lagner. 

1 et opslået sengested. 
1 blåstribet olmerdugs overdyne, 1 bolster under 
dyne, 1 hovedpude, 1 par lagner, Ikande. 

I den yderste stue. 
1 fyrbord på krydsfod, 1 standskab, 1 stolpesenge 
sted med omfang, 2 træstole, 1 kiste, 1 smørkjer 
ne, 1 hængeskab, 1 gi. spinderok, 1 haspe. 

I køkkenet 
2 spande, 1 liden jerngryde, 2 lerfade, 1 jern-
pande, 1 ildtang, 1 smørtrug. 

i brøggerset 
1 halv td. gruekedel, 1 bagetrug, 1 øltønde, 2 
bryggerkar, 1 ballie, 1 strippe, 2 solde, 1 sæde 
løb, 6 tallerkener, 1 håndkværn, 2 bøgestole, 1 
loftstige, 1 gi. standtønde. 

På loftet 
1 gi. madkurv, 2 høleer, 3 river, 1 æretfork. 

L gården 
1 sort ko - 13 år, 1 do 7 år, 1 blakket do 5 år 
1 blakbroget do 3 år, 1 sortstjernet do 3 år 1 



kviekarv 1 år, 3 sorte kalve. 
1 rødblisset hoppe 19 år, 1 rød do 13 år, 1 rød 
hest 8 år, 1 rødblisset do 6 år, 1 rød hoppe 5 
år, 1 do 2 år, 18 fårhøvder, 1 svin, 
1 jernbeslagen vogn med behør, 2 trævogne med do 
2 sæt seler med liner og reb, 1 jernplov med behør 
1 træbagplov, seler til 5- 6 bæster, 3 træharver 
1 hakkelseskiste med kniv, 1 skovøkse, 1 håndøkse 
2 naver, 1 huggejern, 1 spigebor, 1 hammer, 1 
tang, 1 buesav, % parten i en skovsav, 1 huggestol 
1 tællestol, 1 slibesten, 2 forke, 2 spader, 2 
skovle, 2 grebe. 
Af tærsket og utærsket korn fandtes ej videre end 
hvad der knapt kan behøves til husholdningen og 
sæd. 
Videre forefandtes ikke og ingen af de tilstede-
værende vidste mere til registreringen at anføre 

Enken erklærede at vedblive i 
sit fæste. 
Skiftet blev udsat til 3o. dagen og det passerede 
bekræftes med tilstedeværendes underskrift. 

Secher og Jørgensen. 
Else Clausdatter 

m.f.p. 
Chresten Jensen, Rasmus Jensen, Anders Iversen 

m.f.p. m.f.p. 
Søren Tækker 

m.f.p. Hans Slot Søren Præst. 



BRANDTAXATION I ÅLSRODE ÅR I800 
OVER KATHOLM FÆSTEGODS. 



Matr. nr. lo 
Gårdfæster Jens Sørensen: 
a) Et hus norden i gården - vendér i øster og ves-

ter - lo fag 76 alen lang - 8% alen dyb - 3 1/4 
alen stolper - bygget af e^^ under og fyr over-
tømmer - stråtag og klinede vægge - indrettet 
til: 
Stue - værelser - køkken - bryggers - med loft 
over 5 fag - 2 skoratehé - 2 jernkakkelovne og 
I kobberkedel i grue, der er udenfor taxation. 
Taxeres pr. fag til 21 Rdl. og 
udføres således til 21o rdl. 

b) Et hus østen i gården * vender i sønder og nord 
II fag - 31 alen langt - 8 alen dyb - 3 1/4 al 
en stolper - bygget af samme materialer som 
stuehuset og indrettet til stald - kohus - samt 
fårehus og hakkelseshus. 
Taxeres a" faget 14 Rdl ér 15o Rdl 

c) Et ditto hus vesten i gården - vender i sønder 
og nord - 14 fag - 39 ålen langt - 8 ^ alen 
dyb - 3 1/4 aléh stolper dg bygget af samme ma 
terialer som forrige længer og indrettet til lo 
og lade. 
Taxeres a" faget til 15 Rdl er 21o Rdl. 

d) Et ditto hus sønder i gården vender øster og 
vester - 7 fag - 2o alen langt - 8 alen dyb, 
3% alen stolper og bygget af lige materialer 
som forrige længer og indrettet til fårehus og 



d) og vognhus 
Taxeres a' faget til 14 Rdl. er loo Rdl. 



ELSE CLAUSDATTER. 
FÆSTER PÅ MATR. NR. lo 

1822 - 1826 



HOVERIFORENINGEN 
27i MARTS 1792 



FORTEGNELSE 
OVER DET HOVERIARBEJDE SOM GÅRDFÆSTER JENS S0= 
RENSEN I ÅLSRODE IFØLGE HOVERIFORENINGEN AF 
27. MARTS ER PLIGTIG AT FORRETTE TIL KATHOLM 
HOVEDGÅRD NEMLIG: 

Pløje Spand 
og dage dage 

Poster Harvedage 
Nr. 1 Jordens pløjning a" 

dag 6 skp. land 15 0 0 
2 Sædens lægning i jord 

en 0 0 2 
3 Harvning med 2 harver 9 0 0 
4 Gødnings udkørsel 0 8% 12 
5 Høets høstning 0 12 24 
6 Kornets høstning 0 6 22 
7 Kornets tærskning og 

Rensning 
a) Tærskning 0 o 72 
b) Rensning o 0 2o 

8 Korn og fødevarers 
transport 
a) Rejser med korn 0 16 0 
b) do med Fødevarer 0 2 0 

9 Sædekornets hentning 0 1 0 
lo Hø og halms udflytning 

og henførelse o 1 1 
11 At rengøre samt jævne 

ager og eng 0 1 2 



12 Rør, Blåtag og Sivene at skæ-
re og hjemføre 0 1 1 

13 Skovning til gård og gods o 11 14 
14 Stænger og gjærdsel at hugge 

og hjemføre 0 3 3 
15 Hegnets istandsættelse 0 1 9 
16 Vandsteders rensning 0 2 2 
17 Tørvs hentning og henlægning 0 6 6 
18 Is til iskælderen 0 1 1 
19 Til hovedgårdens reparation o lo 15 
2o Veje og broers reparation 0 1 1 
21 Klapjagt o 0 2 
22 Får at vaske og klippe 0 0 1 
23 Til humleavlingen 0 0 1 
24 Flytning til gårdens ejer, 

sælger eller forpagter o 4 0 

Tilsammen 24 87% 2: 



1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

17 

1 

2 

3 

BRUGERE VED UDSKIFTNINGEN 
I ÅLSRODE L)!% 

Jacob Buus 6 
Anders Præst 
Jens Frandsen 
Ole Ladekarl 
Søren Iversen 
Niels Sørensen 
Peder Sørensen 
Anders Bend 
Rasmus Pedersen Præst 
Jens Sørensen 
Jacob Poulsen 
Jens Ingvarsen 
Søren Hjorth 
Hans Slot 
Niels Pedersen Kong 
Peder Lund 
Søren Thomassen 

Husmænd 
Skoleholderen 
Jens Smed 
Hans Smed 

3 1 14/17 
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o 2 o 2 
o 3 3 1 
o 1 o 2 

Derudover er der ved udskiftningen af fællesskab 
et oprettet 15 huse med jord. De deler ca 5o td. 
land - ikke ansat til hartkorn. 



Godset Katholms ejerforhold. 



RASMUS JENSEN 



RASMUS JENSEN 

1793 

Søndagen efter Nytårsdag den 6. januar havde Jens 
Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdat 
ter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, 
som var født den 26. december og kaldet 

RASMUS 
båren af Rasmus Clausens hustru af Høbjerg 
Faddere: Claus Jensen af Høbjerg 

Niels Sørensen, Niels Christensen og 
Anna Pedersdatter af Ålsrode. 

Gift med Edel Benedikte Hansdatter f. l8o3 som 
datter af husmand - senere gårdfæster i Ålsrode 
Hans Hansen og hustru Kirsten Nielsdatter, i Åi-
sø kirke 29/lo 1825. 

186o 
Rasmus Jensen: 
Død d. 24. sept. og begravet d. 29. sept. 
Søn af gårdmand Jens Sørensen i Ålsrode 
Aftægtsmand i Ålsrode født sammesteds 67 år. 



Rasmus Jensen lejer et hus i 
Ålsrode, som førhen har været 
beboet af Chresten Jensen Broge 



LEJEKONTRAKT PÅ ET HUS 
I ÅLSRODE 7/9 1825 



LEJEKONTRAKT. 

Oprettet på den ene side af Henrich Alex 
ander Petersen ^ forvalter ved hoved-
gården Katholm med underliggende ejen-
domme og på den anden side af indsidder 
Rasmus Jensen i Ålsrode. 

På grund af det kongelige rentekammers resolution 
af 24. april forrige år overdrages herved til ind 
sidder Rasmus Jensen af Ålsrode til leje på et 
helt års opsigelse fra en af siderne at fravige 
til en 1. maj eller 1. november, et den kongelige 
kasse tilhørende udi bemeldte Ålsrode by beliggen 
de hus, der i Katholms jordebog er anført under 
nr. 8 og som sidst har været beboet af Christen 
Jensen Broge tilligemed den samme hus tillagte 
gårdslod bestående af omtrent 3 td. land ager, som 
ej særskildt er anført i hartkorn. Alt på følgende 
vilkår: 

1 

Årligt fra indeværende års begyndelse at regne til 
rette forfaldstider og steder at svare alle kgl. 
skatter og offentlige afgifter og byrder af huset 
og jordlodden, som nu er eller herefter måtte 
blive påbudne samt brandkontingentet. 
Den godtgørelse byens gårdfæstere tilkommer for de 
kongelige skatters erlæggelse af jordlodden, som 
er indbefattet under deres hartkorn betales årligt 



ejeren med 4 Rbd. 1 mark og 12 skilling sølv så-
længe indtil jorden bliver pålignet hartkorn - og 
når sådant sker afstår fæsteren på den fæsteren 
ved forordningen af 18. april 1818 tilståede godt 
gøreise i landskatten. 

2 
Årligt til hvert års Mortensdag at svare den for 
dette hus i jordebogen anførte landgilde 1 Rbd. 
4 mark sølv 

3 
Årligt at forrette 52 uge eller arbejdsdage på eg 
en kost og med egne redskaber til Katholm efter 
tilsigelse når og hvor han anvises, eller dersom 
ifald samme ikke erfordres betaler 2 mark sølv 
for hver dag. 
Herudover forretter lejeren lamge og korte rejser 
efter omgang på samtlige godsets dertil pligtige 
husmænd, hvilke rejsers antal imidlertid fastsæt-
tes til 2 lange og 6 korte gående rejser. 

4 
Husets bygninger, som består af 11. fag er lejer-
en efter vedhæftede syns og taxationsforretning 
overleveret i forsvarlig stand uden mangler i 
hvilken stand han det stedse haver at vedligeholde 
så at samme ved fratrædelse eller dødsfald kan af 
leveres uden brøstfæld eller mangler 



5 

Den huset tillagte jordlod dyrker, driver og be-
handler lejeren forsvarligt hvoraf følger at han 
intet deraf må fremleje eller til unyttigt bruge. 

6 

Lejeren erholder sig fra brændevinsbrænden, kro-
hold o.s.v. og må ingen indsiddere indtage til hu 
set uden ejerens samtykke og tilladelse, 
løvrigt retter lejeren sig efter hans kongelige 
majestæts allernådigste love og anordninger og vi 
ser sit herskab tilligemed enhver på deres vegne 
udsendt tilbørlig hørrighed og lydighed. 
Formandens restancer har lejeren betalt med 

7 Rbd. 4 mark og sk sedler 
og tegn 
Ifølge forordningen af 25. juli 181o & 13 atteste 
res at huset har det samme tilliggende som i sid-
ste fæsters besiddelsestid. 
Samme lejekontrakt, hvoraf originalen bliver i 
lejerens værge og en af ham underskreven kopi i 
ejerens værge bekræftes med min underskrift og 
hostrykte segl. 

Katholm den 7. september 1825 

Petersen 



Riga Foranstående lejekontrakt vorder herved af 
mdg approberet i overenstemmelse med det kongelige 
rentekammers skrivelse af 24. april f.år. 

Randers Amtsstue den lo. sep. 1825 

Seemann 

Læst i Retten for Nørre Herred mandagen den 16. 
januar 1826 og protokolleret 

Aagaard 

Gebyr 
Omkostninger 3 mark 
Indførelse o 15 sk. 
Til justitsfonden 13_sk^_ 

Tilsammen 4 mark 12 skilling sølv 



SYNSFORRETNING PÅ HUSET 
MATR' NR' $ 



Ja cob Aagaard ^ hans kongelige maje-
stæts virkelige justitsråd, byfoged 
og skriver i Grenå, samt herredsfoged 
og skriver i Nørre Herred 

Gjør vitterligt: 
Åt år 1825 den 29. august blev Grenå by og Nørre-
Herreds ret sat og betjent af ovenmeldte dommer 
og skriver i overværelse af stokkemændene: Hen-
rich Laps, Jens Christensen Juul, Christian Ben-
dixen og Peder Jensen af Grenå 
For retten fremkom gårdmændene Niels Christensen 
af Ålsø og Hans Rasmussen af Fuglsang og fremlag-
de en af den under 27. dennes afholdt syns og tax 
ationsforretning over det hus i Ålsrode by under 
Katholm gods som nu overleveres til ny lejer Ras 
mus Jensen og hvilken forretning er sålydende: 
År 1825 den 27. august mødte vi underskrevne syns 
mænd gårdmand Niels Christensen Ildsted af Ålsø 
og Hans Rasmussen Dolmer af Fuglsang ifølge ret-
tens udmeldelse af 18. forud i Ålsrode by på Kat 
holm gods for at syne og taxere huset til ny lej 
er Rasmus Jensen at overlevere det hus Chresten 
Jensen Broge sidst har haft i fæste, men nu har 
frasagt sig 
Ved forretningen var den nye lejer tilstede og på 
godsejerens eller den kongelige kasses vegne var 
mødt forvalter Petersen fra Katholm i hvis over-



værelse huset blev efterset og befunden således. 
a) 

Stuehu^et_består af 7 fag - 2o alen langt og 7 
alen bredt, bygget i øst og vest af ege under og 
forskelligt overtømmer, med klinede vægge og strå 
tag og forsynet med 4 døre og 2 vinduer og ind-
rettet fra østre ende: 
2 fag til køkken og bryggers med skorsten og bage 
ovn - 2 fag til stue - 1 fag til forstue og kam-
mer og 2 fag til hugge og værksted. 
Derpå befandtes ingen mangler, men alt var i 
god og brugbar stand. 

b) 
Ladehuset sønden for foranførte længe og ligele-
des bygget i øst og vest af egeunder og forskel-
ligt overtømmer med klinede vægge og stråtag. 
Denne længe, som består af 4 fag, hvoraf 2 fag 
er kornlade , 1 fag til tærskelo og 1 fag til ko 
stald og fårehus befandtes også i god og brugbar 
stand og forsynet med de fornødne døre og luger 
- alt uden mangler. 
Denne synsforretning, som vi således haver fore 
taget efter vor bedste skønnende og overbevis-
ning vil vi til næste tingdag med vor eed be-
kræfte 



Datum ut supra 

Niels Christensen 

Hans Hansen 

Imod denne forretning erklærer vi underskrevne os 
tilfredse 

Petersen 
Rasmus Jensen 

m.p.p. 
Fremlagt inden Nørre Herreds ret den 29 august 
1823 

Ågård 
Hvorefter tåxatioAsmændéne på lo^^efalet måde be-
kræftede denne deres forretning og blev demitteret 

Ågaard 
Således vorder hermed denne forretning under min 
hånd og segl beskreven udstedt 

Grenå den 2. september 1825 
Ågaard 

Gebyr: 2 mark 12 sk. sølv 



I 1826 bliver Rasmus Jensen gård-
fæster på matr. nr. lo som var hans fødehjem. 



FÆSTEBREV TIL RASMUS JENSEN 
PÅ MATR NR. lo 5/12 1826 



FÆSTERREV. 

Christen Linde Stenberg - examinatus ju 
ris - forvalter ved Katholm gods 

Gør vitterligt: 
At have stædt og fæst ligesom jeg i overenstemmel 
se med det kongelige rentekammers resolution af 5 
november 1825 stæder og fæster til forrige inddid 
der Rasmus Jensen den den kongelige kasse tilhø-
rende gård i Ålsrode by under nr. lo beliggende og 
til hartkorn ager og eng er ansat for 6 td. 3 skp 
3 fdk. 1 14/17 alb og sidst har været beboet af 
Jens Sørensens enke, men af hende nu godvilligen 
er afstået. 
Indbemeldte gård med dens rette tilliggende og til 
hørende må forbemeldte Rasmus Jensen sin livstid 
beholde og efter hans død hans enke sålænge hun i 
ugift stand forbliver nyde, bruge og i fæste be 
holde på følgende vilkår 

1 

At han årlig til rette forfaldstider udreder al 
le kongelige skatter og anden offentlige byrder 
som nu er eller herefter vorder påbudne af hvad 
navn nævnes kan in Specie brandkontingentet af 
gårdens forsikringssum og landskatten med dens 
fulde beløb uden at erholde den ved forordning-
en af 15. april 1818 & 5 fastsatte godtgørelse. 



2 

Fæsteren betaler og leverer til hvert års Mortens 
dag den i jordebogen anførte landgilde nemlig i 
penge 1 Rbd. sølv - 2 td. rug, 2 td. byg, 2 td. 
e skp. havre samt 1 gås og 4o æg - alt forsvarligt 
og kornet med det ved forordn^ af le. juni 1698 
% 9 anordnede opmål. 

3 
Gårdens bygninger og inventarium og besætning, der 
efter den vedhæftede synsforretning er ham over-
leveret holder fæsteren i forsvarlig stand uden 
mangler, da han ved fratrædelse eller efter hans 
død hans stervbo vil komme til at give godsejeren 
erstatning for de mangler, som da måtte befindes. 

4 
Efter lovlig tilsigelse og på omgang med godsets 
øvrige hoverigørende bønder forretter fæsteren ho 
veri til Katholm hovedgård i overenstemmelse med 
hoveriforeningen af 27. marts 1792, hvorfor veri 
ficeret extrakt bliver fæstebrevet medhæftet. 

5 
Gårdens jorder skal fæsteren dyrke og drive på 
bedste måde og intet deraf til unødigt bruge samt 
iøvrigt underkaste sig sådan plan som godsejeren 
til bedre og hensigtsmæssigere drift i sin tid 



måtte finde for godt at forelægge ham. 
6 

Den de ældre fæstere af Ålsrode skov, fælleskæret 
og heden tilståede fællesgræsning er nærværende 
fæster uvedkommende, hvorved han da fritages for 
at bidrage til skatternes inddrivelse af skov-
skyldshartkornet. 

7 
Fæsteren må ikke tage indsiddere til huse for sig 
med mindre han dertil indhenter godsejerens sam-
tykke og i det hele vokter sig for lignende over 
trædelser. 

8 

løvrigt retter fæsteren sig efter hans kongelige 
Majestæts allernådigste love og anordninger samt 
viser sit herskab eller dennes fuldmægtig tilhør 
lig hørrighed og lydighed - alt under dette fæst^^ 
es fortabelse og lovens straf. 

9 
For indfæstning er fæsteren fritaget, hvorimod 
han forpligter sig til at udrede alle i anledning 
af fæstebrevets udstedelse og tinglæsning samt 
synsforretnings lovlig medgående omkostninger. 

lo 
I overenstemmelse med forordningen af 25. juli 
181o % 13 attesteres at gården^har det samme til-
liggende som i sidste fæsters besiddelsestid. 



Således udstedes dette fæstebrev under min hånd 
og segl. 

Katholm d. 5. dec. 1826 

Dinesen. 



RASMUS JENSENS^HUSTRU 
EDEL BENEDIKTE HANSDATTER 



EDEL BENEDIKTE HANSDATTER. 

18o3 
Første Søndag efter trinitatis den 12. juni havde 
skovfoged Hans Hansen og hustru Kirsten Nielsdat-
ter af Ålsrode en datter til dåben i Ålsø kirke 
som var født d. 5. juni og kaldet 

EDEL BENEDIKTE 
båren af husholdersken jomfru Nielsen på Katholm 
Faddere: Joen Molboe og Rasmus Ladefoged ibid 

Hans Slot og ? Hansen af Ålsrode 

1825 
Trolovet d. Il/lo 
Copuleret i Ålsø kirke d. 29. oktober 
ungkarl Rasmus Jensen af Ålsrode 32 år og 
pigen Edel Benedikte Hansdatter af Ålsrode 23 år 

Forlovere: Gårdmand Chresten Jensen og 
Skovfoged Hans Hansen af Ålsrode 

1877 
Edel Benedikte Hansdatter: 
Død d. 17. oktober og begravet d. 24/lo - 73 år 
Aftægtskone efter Rasmus Jensen i Ålsrode. 



BØRN AF RASMUS JENSEN 
OG 

EDEL BENEDIKTE HANSDATTER 



JENS CHRISTIAN RASMUSSEN 

1826. 

Født d. 9. og hjemmedøbt d. lo. juli og fremstil-
let i kirken 14. søndag efter trinitatis d. 27/8 
Søn af gårdfæster Rasmus Jensen og Edel Benedikte 
Hansdatter af Ålsrode 
Faddere: Gårdmændene Chresten Jensen, Mathias Sø-

rensen, Anders Iversen og Søren Tækker 
samt pigen Anne Kirstine Andersdatter 
ibid, som bar barnet 

1829. 
Jens Christian Rasmussenr 
Død d. 3/6 og begravet d. 8/6 - 3 år 
søn af gårdfæster Rasmus Jensen af Ålsrode. 



HANS PETER RASMUSgEM 

1829 
Født d. 15. februar og hjemmedøbt d. 2/3 
Fremstillet i Ålsø kirke d. 29/3 
Søn af gårdfæster Rasmus Jensen og Edel Benedikte 
Hansdatter af Ålsrode 
Faddere: Gårdfæsterne Christen Jensen, Søren Tæk-

ker og Jens Ladefoged - alle af Ålsrode 
samt pigen Inger Marie Pedersdatter som 
bar barnet 



JENS RASMUSSEN 

1832 

Født d. 24/4 og døbt 3/6 i Ålsø kirke 
Søn af indsidder Rasmus Jensen og Edel Benedikte 
Hansdatter af Ålsrode 
Faddere: Gårdfæsterne Christen Jensen og Niels Han 

sen af Ålsrode 
Niels Tækker af Høbjerg samt 
Hans Christensens kone af Grenå, som bar 
barnet 

1833 
Jens Rasmussen: 
Død d. 6/5 og begravet d. 12/5 - 1 år gi. 
søn af indsidder Rasmus Jensen i Ålsrode. 



ELSE KIRSTINE RASMUSDATTER. 

Født d. 21. okt. og hjemmedøbt d. 31 okt. 
Fremstillet i Ålsø kirke 3 søndag i advent d. 15. 
dec. 
Datter af indsidder Rasmus Jensen og Edel Benedik 
te Hansdatter i Ålsrode. 
Faddere: Gårdfæsterne: Anders Iversen og Niels 

Hansen af Ålsrode 
Indsidder Søren Hansen ibid samt 
Niels Christensens hustru af Høbjerg som 
bar barnet. 



SØREN RASMUSSEN. 

1837 
Født d. 23/6 og hjemmedøbt d. lo/7 og 
Fremstillet i Ålsø kirke d. 24/9 
Søn af Boelsmand Rasmus Jensen og Edel Benedikte 
Hansdatter i Ålsrode 
Faddere: Gårdfæsterne Anders Iversen og Søren Tæk-

ker 
Indsidder Jacob Rusk - alle af Ålsrode 
samt pigen Else Marie Sørensdatter ibid 
som bar barnet. 

1839 
Søren Rasmussen død d. 21. juni og begravet 26/6 2 
år 
søn af boelsmand Rasmus Jensen i Ålsrode. 



JENS RASMUSSEN 

1838 
Født d. 1/12 og døbt d. 28/12 i Ålsø kirke 
Faddere: Gårdfæsterne Chresten Jensen, Anders Iver 

sen og Hans Andersen - alle af Ålsrode 
samt pigen Maren Pedersdatter af Katholm 
som bar barnet 



BIRTHE MARIE RASMUSDATTER 

1842 
Født d. 21. marts og hjemmedøbt d. 1. april-
Dåben publiceret den 22. maj 
Datter af boelsmand Rasmus Jensen og Edel Benedikte 
hansdatter af Ålsrode. 
Faddere: Gårdfæsterne Anders Iversen, Chresten Jens 

en og Niels Tækker - alle af Ålsrode 
samt gårdfæster Søren Tækkers hustru som 

bar barnet. 



FÆSTEBREV. 

Jacob Hornemann Bindesbøll 
Kongelig Majestæts justitsraad og in-
spektør over de for den kongelige kas 
ses regning overtagne godser i Jylland 

Gjør vitterligt: 

At have stædt og fæstet ligesom jeg og herved i 
følge det kongelige rentekammers resolution af 
24. dec. forrige år stæder og fæster til Rasmus 
Jensen et bosted i Ålsrode under Katholm gods, 
som Hans Hansens enke sidst har haft i fæste, 
men nu er fradød. 
Dette bosted med sammes tilliggende der står an-
sat for hartkorn ager og eng 1 td. 6 skp. 3 fdk. 
1% alb må bemeldte Rasmus Jensen sin livstid bru 
ge og i fæste beholde på følgende vilkår. 

1 
At han til rette forfaldstider udreder og betaler 
alle af stedet og dets hartkorn gående kongelige 
skatter, påbud og onera hver især af hvad navn 
nævnes kan som enten er eller i fremtiden måtte 
blive påbudne og deriblandt landskatten med dens 
fulde beløb uden at erholde den godtgørelse som 
forordn, af 15. april 1818 bestemmer, så og brand 
kontingentet af den sum hvortil stedets bygninger 



eller i fremtiden måtte være indlemmede 
for under brandforsikringen. Så udreder han og 
alle personelle skatter, byrder og påbud af sig 
selv og familie - alt uden nogen slags godtgørel 
se. 

2 
At han til hvert års Mortensdag og første gang 
Mortensdag 1837 erlægger i årlig landgilde 12 
Rigsbankdaler sølv 6 skp.rug, 6 skp. byg. Kor-
net med gode og sunde varer samtmed befalet op-
mål. 

3 
At han holder stedets bygninger, besætning og in 
ventarium samt sædekorn vedlige.i forsvarlig 
stand hvortil hører væggenes årlige udspekning og 
hvitning og tilsvarer samme i alle måder i over-
enstemmelse med den dette fæstebrev vedhæftede 
syns og overleveringsforretning. 
løvrigt har fæsteren at rette sig efter hans kong 
elige Majestæts love og anordninger, altså gøde 
dyrke og drive sin fæstejord som det sig bør og 
ikke bortleje eller halvså samme eller på anden 
måde fravende noget af dens tilliggende, lægge 
flid på havedyrkning, hegn og plantning m.m. som 
befalet er samt imod hergkabet eller de som på 
sammes vegne vegne har at befale at udvise hør-
righed og lydighed alt under dette fæstes fortab 
else og anden lovlig straf. 



I indfæstning har fæsteren betalt 3o Rigsbankda-
ler sedler og udreder han desuden alle af fæste-
brevets udstedelse og tinglæsning samy synsforret 
ningen lovlig medgående omkostninger. 
I overenstemmelse med forordningen af 26. juni 
I 8 I 0 bemærkes at dette bosted som forhen var hart 
kornsfrit ifølge det kongelige rentekammers re-
solution af 17. september 1836 og 2. september 
dette år er ansat til 1 td. 6 skp. 3 fdk. 1 % 
alb hartkorn, hvilket hartkorn igen ér frataget 
17. gårde og 1 hus i Ålsrode uden at tilliggendet 
på nogen af stederne er forandret. 

Dato til bekræftelse under min 
hånd og segl. 

Edelsborg d. 31. dec. 1837 

Bindesbøll. 



Læst i Nørre Herreds ret mandagen den 29. januar 
1838 og protokolleret. 

Aagaard 

Gebyr: 
Tinglæsning o 2 o 
Indførsel o o 15 
Justitsfonden _o o 9_2/5_ 

Sølv o 3 8 2/5 

Ligelydende originalt fæstebrev med vedhæftede 
syns og overleveringsforretning har jeg modtaget 
og forbinder jeg mig til at opfylde samme i alle 
dets ord og punkter. 

p.t. Katholm d. 3o. januar 1838 
Rasmus Jensen 

Nu matr. 1 td. 4 skp. 2 fdk. 2% alb. 
Gammelskat 12 Rbd. 68 sk. 



SYNSFORRETNINGEN 



Jacob Aagaard 
virkelig justitsraad, byfoged og 
skriver i Grenå samt herredsfoged 
og skriver i Nørre Herred 

Gjør vitterligt: 
At år 1837 den 6. november blev Grenå byes og Nør-
re Herreds ret til befalet tid sat og betjent af 
den ordinære dommer og skriver. Som stokkemænd var 
tilstede J. C. Juul, Chresten Jørgen, 1. C. Barbra 
af Grenå og Peder Minnesen af Enslev. 
Til afhjelmning fremlagde gårdmændene Peder Rasmus 
sen af Enslev og Chresten Jensen af Fuglsang følg-
ende af dem under 2. dennes overenstemmende med 
forordn, af 8. juni 1787 afholdt syns og taxations 
forretning over et bosted i Ålsrode under Katholm 
gods af hartkorn 1 td. 6 skp. 3 fdk. 1 ^ alb. der 
tiltrædes af ny fæster Rasmus Jensen. 
De fremlagde derfor rettens til dem ergangne ud-
meldelse, Synsforretningen indlemmes acten så-
lydende: 
År 1837 den 2. november mødte undertegnede gård-
mænd Peder Rasmussen af Ålsø og Chresten Jensen af 
Fuglsang ifølge udmeldelse fra Nørre Herreds ret 
af 23. forrige måned i et bosted i Ålsrode under 
Katholm gods af hartkorn 1 td. 6 skp. 3 fdk. 1% 
alb som sidst beboedes af Hans Hansens enke for i 
overenstemmelse med forordn, af 8. juni 1787 at 



afholde en lovlig syns og taxationsforretning ov-
er bemeldte plads bygninger med tilhørende besæt-
ning, inventarium, føde og sædekorn alt til over-
levering til ny fæster Rasmus Jensen. 
Ved forretningen var mødt på godsejerens vegne 
forvalter Hansen og den nye fæster Rasmus Jensen. 

1) Besigtigede vi bygningerne 
som består af 

1) Stuehuset som er 7 fag lang 9 alen dyb bygget 
af ege under og blandet overtømmer med klinede 
vægge og stråtag. Indrettet således fra øster 
ende 2 fag til bryggers, 1 fag til køkken med 
skorsten og bageovn, hvorover er loft over 1% 
fag, 2 fag til dagligstue med 2% fag vinduer, 
3 fag til storstue ligeledes med 2% fag vin-
duer og fyrrefjelle loft over begge stuer. De 
fornødne skillerum befandtes såvelsom forøv-
rigt på bygningen anbragt 7 døre og 2 lemmer 
alle med hængsler og beslag. 

2) Den vestre længe er 13 fag, 9 alen dyb, bygget 
af samme slags materialer som foranførte og 
indrettet således fra nordre ende, 2 fag til 
kornlade, 2 fag til redskaber, 2 fag til korn 
lade og fårehus, 3 fag til hestestald og ko-
stald hvori båse til 2 heste og 4 kreaturer, 3 
fag til hakkelse og havregulv og 1 fag til vogn 
port. På bygningen befandtes anbragt 4 døre og 
3 lemmer med det fornødne beslag såvelsom skil 



lerummene imod hver del. 
Disse 2 bygninger befandtes i god stand med un 
tagelse af faget på den vestre længe hvortil 
behøves til reparation: 
a) 16 traver langhalm a" 3 mrk. 8 0 0 
b) Arbejdsløn 1 o 0 
c) Tækkekjeppé 36o stk. 0 3 0 

lait brøstfæld 9 3 0 

2) Besigtigede vi og taxerede 
stedets besætning og inven 
tarium og befandt samme så 
ledes: 

1 brun hest 9 år 25 o o 
1 do 16 år 15 0 0 
1 jernbeslagen vogn med tilbehør 2o 0 0 
1 jernsvingplov 5 0 0 
1 jernbeslagen harve 5 o 0 
Drættetøj til 2 heste 1 0 o 

Summa Besætning og inventarium 71 0 0 

hvilken besætning og inventarium ansees mere 
end tilstrækkelig til stedets drift. 

3) Føde og sædekorn 
a) til fødekorn 

Til stedets drift ansees 3 mand fornødent og 
dertil fødekorn 6 td. rug og 6 td. byg. 

b) Sædekorn 



I stedets jorder angav fæsteren at have sået 3% 
td. rug og til foråret vil behøves 2 td. byg og 
4 td. havre, hvilket korn såvidt vi udfandt og 
fæsteren erklærede at være tilstede i det indav-
lede strå som befandtes i laden. 
Således er dette bosted med bygninger, besætning 
og inventarium overleveret til ny fæster Rasmus 
Jensen. Denne forretning som vi efter bedste skøn 
nende og overbevisning har foretaget vil vi inden 
retten næste tingdag eedelig bekræfte. 

ut supra 
Peder Rasmussen 

Christian Jensen 

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

Aagaard. 
Udmeldelsen følger acten. 
Syns og taxationsmændene bekræftede med deres eed 
på lovlig måde deres afholdte forretning 

demitterede. 
Retten hævet 

Agaard. 



Således vorder denne syns og taxationsforretning 
herved under hånd og segl beskreven udstedt. 

Grenå d. 12. november 1837. 

Aagaard. 

Gebyr: 
Til retten o 4 8 
Justitsfonden o o 14 2/5 
Papir _o o 3_3/5 

Er o 5 lo - sølv 



AF GRENÅ BY OG NØRRE HERREDS JUSTITS-
PROTOKOL 

År 1837 den 2o. oktober bleb Grenå by og Nørre 
Herreds ret til befalet tid sat og betjent af den 
ordinære dommer og skriver. Som stokkemænd var til 
stede J. C. Juul, Chr. Jørgen og I/* C. Barbra af 
Grenå samt Søren Christensen af Enslev. 
Efter begæring af forvater Hansen på Katholm ved 
hvis fuldmægtig Hagud om at retten ville udmelde 

de 
2 kyndige og upartiske mænd til i overenstem-
melse med forordn, af 8. juni 1787 at syne og tax 
ere et bosted i Ålsrode af hartkorn 1 td. 6 skp. 
3 fdk. 1% alb der tiltrædes af ny fæster Rasmus 
Jensen blev gårdmændene Peder Rasmussen af Ålsø 
og Christian Jensen af Fuglsang af retten udmeld-
te til at foretage indbemeldte syns og taxations-
forretning. 
De udmeldte mænd møde på aastedet efter aftens 
varsel og afholde deres forretning således som de 
trøste dem til næste retdag efter afholdelsen eede 
lig at afhjelme samme. 

Retten hævet Aagaard 
Udskriftens rigtighed bekræftes under hånd 
og segl 

Grenå d. 23. okt. 1837 
Aagaard 



I 1832 opgiver Rasmus Jensen sit fæste på gården 
Matr. nr. lo og flytter ind hos sine svigerforæi 
dre. og her finder vi familien i 1843 ved folke-
tællingen. Foruden at hjælpe til på ejendommen så 
ser vi at han har et håndværk som hjulmand. 



Folketælling i Ålsrode 
1834 

Kirsten Nielsdatter 73 år enke har huset i fæs 
te. 

Rasmus Jensen 42 år gift inderste hjulmand. 
Edel Benedikte Hansdatter 33 år gift hans kone 
Hans Peter Rasmussen 6 år ugift 
Else Kirstine Rasmusdatter 1 år ugift deres 

børn 
Søren Nielsen 8o år enkemand almisselem. 



Rasmus Jensens svigermoder dør i Ålsrode 21. marts 
1835 og Rasmus Jensen får huset med tilliggende i 
fæste som vist. 

Folketælling i Ålsrode 
184o 

Rasmus Jensen 47 år gift husfæster 
Edel Benedikte Hansdatter gift ,37 år hans kone 
Hans Peter Rasmussen 11 år ugift 
Else Kirstine Rasmusdatter 6 år ugift deres børn 
Jens Rasmussen 2 år ugift 
Kirsten Jespersdatter 2o år ugift tjenestepige 
Anders Christensen 44 år gift indsidder 
Else Margrethe Rasmusdatter 32 år gift hans kone 
Christen Anton Andersen 3 år 
Anna Katrine Andersdatter 5 år deres børn. 

Gården som Rasmus Jensen nu sad ved blev i 1844 
til Matr. nr. 34 og hed Skovvang " 



Folketælling i Ålsrode 
1845 

Rasmus Jensen 54 år gift født i sognet boels-
mand 

Edel Benedikte Hansdatter 42 år gift født i sog 
net hans kone 

Hans Peter Rasmussen 16 år ugift født i sognet 
Else Kirstine Rasmusdatter 11 år do do 
Jens Rasmussen 6 år do do 
Birthe Marie Rasmusdatter 3 år do do 
Mikkel Jensen 42 år gift født i sognet daglej 

er 
Nicoline Nielsdatter 22 år gift født i Homå 
Jens Mikkelsen 9 år født i sognet deres børn 
Anne Mikkelsdatter 1 år ugift født i Homå 



FÆSTEBREV AF 1. DECEMBER 1832 
TIL 

NIELS HANSEN BONDE 



FÆSTEBREV. 

Jacob Hornemann Bindesbøll - kgl. 
Majestæts justitsråd og inspek-
tør over de for den kongelige kas 
ses regning overtagne godser i 
Jylland 

Gjør vitterligt: 
At have stædét og fæstet, ligesom jeg herved i 
medhold af det kongelige rentekammers resoluti-
on af 28 april 1832 stæder og fæster til Niels 
Bonde den gård i Ålsrode by under Katholm gods 
som Rasmus Jensen sidst har haft i fæste og nu 
frasagt sig. 
Denne gård som står for ager og eng hartkorn 6 td 
3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb må bemeldte Niels Bonde 
bruge og i fæste beholde sin livstid på efterstå 
ende vilkår. 

1 
At han til rette forfaldstider udreder og betaler 
alle af gården og dens hartkorn gående kongelige 
skatter, påbud og onera hver især af hvad navn 
nævnes kan som enten nu ere eller i fremtiden måt 
te blive påbudne og deriblandt landskatten med 
dens fulde beløb uden at erholde den godtgørelse 
som forordningen af 15. april 1818 bestemmer -
såog brandkontingentet af den sum hvortil gårdens 



bygninger enten er eller herefter måtte vorde ind 
lemmede for under brandforsikringen. Så udreder 
han og. alle personelle skatter, byrder og pålæg 
af sig selv, familie og folk - alt uden nogen 
slags godtgørelse. 

2 
Landgilden 1 rbd 48 sk. sølv - 1 td. rug, 1 td. 
byg, 1 td. 1 skp. havre, 1 gås og 4o æg svares 
til hvert års mortensdag. 

At han forretter hoveri til Katholm hovedgård 
ligesom hans formand efter den derom oprettede 
og approberede forordning af 27. marts 179^. 

4 
Gårdens bygninger, besætning og inventarium samt 
føde og sædekorn holder fæsteren stedse vedlige 
og i forsvarlig stand og hertil hører væggenes 
årlige ududspætning og hvitnlng og tilsvarer i 
alle måder i overenstemmelse med den dette fæste-
brev vedhæftede syns og overleveringsforretning. 

5 

Den gården forhen tilståede fællesgræsning i Åls 
rode skov bliver ved nærværende fæster aldeles 
uvedkommende hvormed han da fritages for at bi-
drage til skatternes udredelse af skovskylds hart 
kornet og er det kongelige rentekammer betænkt på 



ligesom sådant ved andre lejligheder er sket at; 
lade skovgræsningen ansætte i hartkorn til for-
faldsmæssig afgang i gårdens ager og eng hart-
korn og hvorom fæstebrevet i sin tid vil modtage 
påtegning. 

løvrigt har fæsteren at 
rette sig efter hans kongelige majestæts love og 
anordninger - altså gjøde, dyrke og drive sin fæ 
stegård som det sig bør og ikke bortleje eller 
eller halvså samme eller på anden måde fravinde 
noget af dens tilliggende. Lægge flid på have-
dyrkning, hegn og plantning m.m. som befalet er 
samt imod herskabet eller de som på sammes vegne 
haver at befale at udvise hørrighed og lydighed 
- alt under dette fæstes fortabelse og anden 
lovlig tiltale. 
For indfæstning er fæsteren fritaget hvorimod 
han udreder alle i anledning af fæstebrevets ud-
stedelse og tinglæsning samt synsforretningen 
lovlig medgående omkostninger. 
Med undtagelse af at skovgræsningen vil bortfal-
de har gården det samme hartkorn og jordtillæg 
som i forrige fæsters tid hvilket hermed i over 
enstemmelse med forordningen af 25. juni I 8 I 0 be 
mærkes. 

Til bekræftelse under min hånd og segl 
Moesgård den 1. december 1832 

Bindelbøll. 



Læst i Nørre Herreds ret mandagen den 17. dec\ 
1832 og protokolleret. 

Aagaard 
Gebyrer: 

Tinglæsning 4 mrk. 
Indførelse 15 sk. 
Justitsfonden 15^4/5_sk 

-5_mrk^_14_4/5_sk. 

I henhold til den af fæsteren inden retten den 
2. dennes afgivne erklæring afgår i gårdens ager 
og eng hartkorn: 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17alb 
a) For græ^ningsrettighed i Ålsrode skov, der er 

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

b) dens andel af det hartkorn husmandsjorden nu 
er bleyen pålignet og som forhen var anord-
net under gårdmændenes hartkorn 

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

ialt 1 td. 4 skp. 2 fdk. 2 14/17 
Igen i gårdens hartkorn 5 td. 7 skp. o fdk 2 

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

Katholm den 11. dec. 1833 
Stenberg 



Fremlagt i Nørre Herreds ret den 2< april 1838 
og i pantebogen noteret. 

Aagaard 

Gebyr. 
Til retten 5 mrk. 
Justitsfonden_l_mrk^ 

Een rigsbankdaler sølv 



SYNSFORRETNIN. 

Jacob Aagaard - virkelig justits-
råd, byfoged og skriver i Grenå, 
samt herredsfoged og skriver i 
Nørre - Herred. 

Gjør vitterligt, at år 1832 den 27. august blev 
Grenå by og Nørre Herreds ret sat til befalet 
tid og betjent af mig som dommer og skriver med 
stokkemændene Jacob Andersen, Jens Chr. Juul, 
Jens Thøger og Anders Bang - alle af Grenå 
Til Afhjelmning fremlagde gårdmændene Niels Ild 
sted og Søren Pedersen begge af Ålsø by, Hessel 
gods en af dem under 24. dennes afholdt syns -
og taxationsforretning over den gård i Ålsrode 
by under Katholm gods, som nu overleveres til 
ny fæster Niels Bonde. Den fremlagte forretning 
blev af retten modtaget og er sålydende: 

År 1832 den 24. august ind-
fandt vi tvende undertegnede os ifølge rettens 
udmeldelse af 13. dennes p^ gården Nr. lo i Åls 
rode undei Katholm gods, der forhen har været 
tilfæstet Rasmus Jensen for i overénstemmelse 
med forordningen af 8. juni 1787 at afholde en 
lovlig syns og taxationsforretning over bemeld 
te gårds bygninger, besætning og inventarium, 
alt til overleverelse til ny fæster Niels Bonde 
1 overværelse af forvalter Stenberg og den nye 



fæster foretog vi fDrfetningen: 
A. 

Besigtede vi gårdens bygninger: 
1) STUEHUSET - som er den nordre længe beståen-
de af lo fag, med en liden udbygning til for-
stue - 27 alen lang, 8 alen bred, bygget af ege 
under og fyrovertømmer med klinede vægge og strå 
tag, samt indrettet fra vestre ende: 1 fag til 
kammer, 2 fag til lillestue, 3 fag til storstue 
2 fag til køkken med skorsten og bageovn og 2 
fag til bryggers, loft over 5 fag og stænger ov 
er det øvrige, samt fag vinduer. 
2) DEN ØSTRE LÆNGE - består af 12 fag, 3o alen 
lang, 7% alen dyb, bygget af samme materialer 
som stuelængen og indrettet: 2 fag til tørvehus 
1 fag til halmhus, 3 fag til kostald, 1 fag til 
karlekammer og 5 fag til stald. 
3) DEN SØNDRE LÆNGE: beståe af 8 fag, 2o 1/4 al 
en lang 7 % alen dyb, bygget af samme materialer 
som stuelængen og indrettet: 2 fag til havre, 2 
fag til hakkelseshus, 2 fag til fårehus og 2 fag 
til vognport 
4) DEN VESTRE LÆNGE - består af 14 fag, 39 alen 
lang 7 % alen dyb bygget af samme materialer som 
førstmeldte og indrettet: 2 fag til byg, 2 fag 
til hvede, 2 fag til lo, 3 fag til rug, 2 fag 
til lo, 2 fag til ærter og 1 fag til huggehus. 



Samtlige bygninger der er forsynede med fornød-
ne døre befindes i god forsvarlig stand uden mang 
ler. 

B) 

Besigtede og taxerede vi gårdens besætning:og in 
ventarium og befandt samme således: 

Sølv 1 sortblisset hoppe 2o år lo 0 0 
1 do do 2o lo 0 0 
1 rød hest 16 lo 0 0 
1 brun hoppe 15 12 0 o 
1 sort hestføl 2 o 0 

1 jernbeslagen vogn med fuld be-
hør 12 0 0 

1 trævogn med do 8 0 0 
1 jernplov 3 0 0 
2 træharver 1 2 o 
Seletøj til 4 heste 1 2 0 

1 skærekiste med kniv 0 3 0 
1 slibtov 0 2 0 
1 gravespade o 1 0 
1 skovøkse og 1 skovsav 0 2 0 
2 forker 0 1 0 
4 kornsække 2 0 0 

73 o SØLV Summa besætning og inventarium 
C) 

Fæsteren angav at have ved^^årdens tiltrædelse i 



183o af godsejeren havde mGdtagety foruden den i 
i jorden nedlagte vintersæd , følgende føde og 
sædekorn - 6 td. rug, 8 td. byg og 8 td havre 
hvilket han erklærede at have været tilstrække-
lig indtil den næstpåfølgende høst og som nu og 
så skjønnede at kunne være passende i forhold 
til gårdens folkehold og dens jordens areal og 
bonitet. 
Således haver vi afholdt denne forretning efter 
bedste skønnende og overbevisning, hvilket vi 
inden retten næste tingdag med eed vil bekræfte 

Datum ut supra 

Niels Ildsted Søren Pedersen 
m.f.p. m.f.p. 

Imod denne forretning finder vi intet at erindre 

Stenberg 
Niels Bonde 

Fremlagt i Nørre Herreds ret den 27. august 1832 

Aagaard 
Hvorefter syns og taxationsmændene med deres eed 
på lovbefalet måde bekræftede den afholdte for-
retning og blev demitteret 

Retten hævet 
Aagaard 



Således for retten passeret ag til-
gået bevidnes herved upder hånd og segl 

Grenå den 12 sept. 1832 

Aagaard 

Gebyr. 

Til retten 4 mrk. 8 sk. 
Justitsfonden o 14 2/ 51 
Papirer 

5 mrk lo sk. 
skriver fem mark og ti skilling sølv. 

Læst i Nørre Herreds ret mandagen den 7. decem-
ber 1832 og protokolleret 

Aagård 

Gebyrer 

Tinglæsning 4 mrk 
Indførelse o 15 sk. 
Justitsfonden _o 15__4/5__ 

5 14 4/5 

Fem mark fjorten 4/5 skilling sølv 



1 henhold til den af fæsteren inden retten den 
2 dennes afgivne erklæring afgård i gårdens ag 
er og eng hartkorn 6 td. 3 skp 3 fdk 1 

14/17 alb. 
a) for græsningsrettighed i Ålsrode skov der er 

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

b) Dens andel af det hartkorn husmandsjorder-
ne nu er bleven pålignet og som forhen var 
anordnet under gårdmændenes hartkorn 

o td. 3 skp o fdk 1 14/17 
_alb 

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

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

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

Katholm den 11. december 1833 

Stenberg 
Fremlagt i Nørre Herreds ret den 2. april 1838 
og i pantebogen noteret 

Aagaard. 



Gebyr 

Til retten 5 mrk 
Justritsfonden 1 mrk 

Skriver een rigsbankdaler sølv. 



NIELS HANSEN BONDE 
GÅRDFÆSTER 1832 - 1837 



NIELS HANSEN BONDE 

Det første vi hører om ham og hans kone er fra til-
gangslisten i Ålsø sogn 

183o 
Niels Hansen 41 år tjenestefolk i Ålsø fra Carl 

by 
Inger Sørensdatter 35 år 



INGER SØRENSDATTER. 



BØRN AF NIELS HANSEN BONDE 
OG 

INGER SØRENSDATTER 



SØREN NIELSEN. 

Han er rimeligvis født i Carlby, men er ikke med 
da familien rejser til Ålsø hvor de angives at 
skulle være tjenestefolk i Ålsø. 

Han er i Ålsrode da der er folketælling her i 
1834. 



TVILLINGER. 

1831 
Hans Nielsen og Peder Nielsen 
Født d. 23/11 og hjemmedøbt d. 3o/ll 
Fremstillet 2. juledag d. 26. december - sønner 
af gårdfæster Niels Hansen Bonde og Inger Sørens 
datter i Ålsrode. 
Faddere: Anders Iversen, Chresten Bødker og Hans 

Christoffer Sørensen - alle af Ålsrode. 
Rasmus Rusk af Ålsø 
Peder Schiffar og Peder Rousing af Carl-
by samt 
Peder Sørensens hustru ibid som bar 
førstnævnte og pigen Birthe Marie Sørens 
datter som bar sidstnævnte barn 

1833 
PEDER NIELSEN død d. 15/2 og begravet d. 17/2 
søn af gårdfæster Niels Hansen Bonde i Ålsrode 
1 1/4 år gi. 
HANS NIELSEN 
Død d. 16. april og begravet d. 21. april 
Søn af gårdfæster Niels Hansen Bonde i Ålsrode 
1 1/3 år gi. 



Folketælling i Ålsrode 
1834 

Niels Hansen 45 år gift gårdmand , 
Inger Sørensdatter 41 år gift hans kone 
Søren Nielsen 6 år ugift deres søn 
Anders Jensen 47 år gift 
Anne Catrine Pedersdatter 23 år ugift tjeneste 

folk. 



MARIE KIRSTINE NIELSDATTER 

1834. 

Født d. 16. sept. - hjemmedøbt d. 8/I0 
Fremstillet 22. søndag p. trinitatis d. 26/lo 
Datter af Gårdfæster Niels Hansen Bonde og Inger 
Sørensdatter i Ålsrode. 
Faddere: Gårdmændene Niels Jep, Peder Schiffar og 

Peder Mikkelsen - alle af Carlby 
samt Værsthusholder Jens Thomassens hustru 
af Ebeltoft som bar barnet. 

1836 
Marie Kirstine Nielsdatter 
Død d. 4/3 begravet d. 9/3 
Datter af Gårdfæster Niels Hansen Bonde i Ålsrode 
1 1/3 år gi. 
1836 
Anmeldelse på Katholm 
Den 4. marts anmeldte fæstegårdmand Niels Hansen 
Bonde af Ålsrode at hans datter Marie Kirstine 1 
1/3 år gi. i nat ved døden er afgået uden at efter-
lade sig noget der kan være gjenstand for skifte 

Hansen 
Niels Hansen Bonde. 



MARIE KIRSTINE NIELSDATTER. 

1838. 

Født d. 21. juni - hjemmedøbt d. 3o. ejusdem 
Fremstillet i kirken d. 3a. sept. 
Datter af indsidder Niels Hansen Bonde og Inger Sø-
rensdatter i Ålsrode. 
Faddere: Gårdmændene Niels Jep og Peder Mikkelsen 

af Carlby 
Husmand Ole Hansen af Homå samt 
Pigen Birthe Marie Nielsdatter af Carlby 
som bar barnet 



Folketælling i Ålsrode 
184o 

nr. 18. en gård: 

Søren Jensen Tækker 54 år gift gårdfæster 
Birthe Marie Jensdatter 61 år gift hans kone 
Søren Sørensen 19 år ugift 
Karen Christensdatter 22 år enke tjenestefolk. 
Niels Hansen 5o år gift indsidder tjener 
Inger Sørensdatter 45 år gift hans kone 
Søren Nielsen 12 år ugift 
Marie Kirstine Nielsdatter 2 år ugift deres børn 
Jens Bigum 37 år ugift bagersvend 
Carl Frederik Thessen 39 år ugift hattemager 

svend 
Johan Suhr 32 år ugift hattemagersvend. 



Familien rejser fra Ålsrode i 1842 og tager til 
Mastrup. 



Afgangsliste i Ålsø sogn: 

1842 
Niels Hansen Bonde 52 år indsidder til Mastrup 
Inger Sørensdatter 48 år Do 
Søren Nielsen 13 % år deres børn 
Marie Kirstine Nielsdatter 3% år. Do 



HANS ANDERSEN. 

FÆSTER FRA 1837 - 1854 



FÆSTEBREV. 

Jacob Hornemann Bindesbøll, kongelig 
Majestæts justitsråd og inspektør 
over det for den kongelige kasses reg 
ning overtagne godser i Jylland 

Gjør vitterligt: 
At have stædt og fæstet ligesom jeg herved i-
følge det kongelige rentekammers resolution af 
12. januar dette år stæder og fæster til Hans 
Andersen af Revn, den gård i Ålsrode under Kat-
holm gods som Niels Bonde sidst havde i fæste, 
men nu har frasagt sig. 
Denne gård med sammes tilliggende som nu står 
for contribunalt hartkorn ager og eng 5 td. 6 
skp. 1 fdk. ^ alb må bemeldte Hans Andersen i 
fæste beholde sin livstid på følgende vilkår 

1 

At han fra 1. juli 1838 til rette forfaldstider 
udreder alle af gården og dens hartkorn gående 
kongelige skatter, påbud og onera af hvad navn 
nævnes kan som enten nu er eller i fremtiden 
måtte blive påbudne og deriblandt landskatten 
med dens fulde beløb uden at erholde den ved 
forordningen af 15. april 1818 betemte godtgø-
relse så og brandkontingentet af den sum hvor-
til gårdens bygninger nu er eller herefter måt 



te vorde indlemmede for under brandforsikringen. 
Så udreder han og alle personelle skatter, byr-
der og pålæg af sig selv, familie og folk - alt 
uden nogen slags godtgørelse. 

2 

At han til hvert års Mortensdag og første gang 
til Mortensdag 1838, svarer landgilde 1 rbd. 3 
mark sølv. 1 td. rug, 1 td. byg, 1 td. 1 skp. 
havre, 1 gås, og 2 snese æg ^ alt forsvarligt 
og kornet med det ved forordningen af lo. janu-
at 1698 & 9 anordnede opmål. 

3 
At han forretter hoveri til Katholm hovedgård 
efter den derom oprettede hoveriforening af 28. 
august 1834. 

4 
At han stedse holder gårdens bygninger, besæt-
ning og inventarium samt føde eg sædekorn vedlige 
i forsvarlig stand hvortil hører væggenes årlige 
udspætning og hvitning eg tilsvarer samme i alle 
måder i overenstemmelse med den dette fæstebrev 
vedhæftede syns og overleveringsforretning. 

løvrigt har fæsteren at rette sig efter hans kgl. 
Majestæts love og anordninger - altså gøde, dyr-
ke og drive sin fæstejord som det sig hør og bør 
- ikke bortleje eller halvså samme, eller på 
anden måde fravende neget af dens tilliggende, 
lægge flid på havedyrkning, hegn og plantning m.m 



som befalet er, samt mod herskabet eller de som 
på sammes vegne haver at befale at udvise hørrig 
hed og lydighed - alt under dette fæstes fortab-
else og anden lovlig tiltale. 
For indfæstning er fæsteren fritaget hvorimod 
han udreder alle med fæstebrevets udstedelse samt 
synsforretningen lovlig medgående omkostninger. 
I overensstemmelse med forordningen af 25. juni 
I 8 I 0 & 13 bemærkes at denne gårds oprindelige 
hartkorn 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1 14/17 alb er - li 
gesom de øvrige gårde i Ålsrode ved det kongelige 
rentekammers resolution af 6. juli og 28. septem 
ber 1833 og 17. september 1836 forandret til for 
nævnte 5 td. 6 skp. 1 fdk. % alb og det derifølge 
afgående hartkorn igen pålagt dels et bosted som 
nu haves i fæste af Rasmus Jensen eg nogle hus^ 
mandsjorde i byen og dels den gården betagne græs 
ningsret i Ålsrode skov. 

Dette til bekræftelse under min hånd og 
segl 

Katholm den lo. december 1837. 
Bindesbøll. 

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

Aagaard 
Gebyr 

Tinglæsning 64 sk sølv 
Indførelse 15 
Justitsfonden 15 4/5 



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

Pt. Katholm den 23. januar 184o 
Hans Andersen 

Til vitterlighed 
J. brøgger 

Nye Matrikel: 4 td. 5 skp. 3 fdk. 
Gammelskat 39 rbd. 52 mark. 



SYNSEORRETNLNG. 

Jacob Aagaard - virkelig justitsråd, 
byfoged og byskriver i Grenå samt 
Herredsfoged og skriver i Nørre Herred 

Gjør vitterligt at år 1839 mandagen den 18. nov-
ember blev Grenå by og Nørre Herreds ret til be-
falet tid sat og betjent af den ordinære dommer 
og skriver og stokkemændene Juul, L. Qvist, N. 
Andreassen og Jens Thøger af Grenå 
Til afhjelmning fremlagde sognefoged og gårdmand 
Reder Hansen af Ålsø og gårdmand Christian Jens-
en af Fuglsang under Hessel gods en af dem over 
enstemmende med forordningen af 8. juni 1787 og 
efter rettens udmeldelse af 4. dennes afholdt 
syns og taxation&forretning over en gård i Åls-
rode by af Hartkorn 5 td. 6 skp. 1 fdk. % alb 
som tiltrædes af ny fæster Hans Andersen. 
Den fremlagte syns og taxationsforretning antag-
es til indlemmelse således: 

År 1839 den 11. november ind-
fandt undertegnede os ifølge rettens udmeldelse 
af 4. dennes i en gård i Ålsrode på Katholm gods 
af Hartkorn 5 td. 6 skp. 1 fdk. % alb der sidst 
havdes i Fæste af Niels Bonde for i overenstemmel 
else med ferordningen af 8. juni 1787 at afholde 
en lovlig syns og taxationsforretning over be-
meldte gårds bygninger med sammes tilhørende be-



sætning og inventarium ^ alt til overlevering 
til ny fæster Hans Andersen. 
1 overværelse af forvalter Hansen eg den nye fæs 
ter foretog vi forretningen således: 

A) 
Bygningerne besigtede vi såledesr 
1) STUEHUSET - s&m er den nordre længe består af 
lo fag 8 ralen dyb og bygget af ege under og fyr 
overtømmer med klinede vægge og stråtag, indret-
tet fra vestre ende: 1 fag til tørvehus, 2 fag 
til storstue, 1 fag til forstue og spisekammer^ 
2 fag til dagligstue, ^ fag^ til køkken med skor-
sten og bageovn og 2 fag bryggers. Over stu-
erne er fyrfjælleloftL Over 5 % fag såvel som for 
øvrigt på bygningen anbragt 4 fag vinduer ^g 8 
døre forsynet med hængsel og beslag. 
2) DEN ØSTRE LÆNGE - består af 12 fag 7 % alen 
dyb bygget af samme materialer son foranførte med 
klinede vægge og stråtag, indrettet fra nordre 
ende: 3 fag til tørve og huggehus^ 3 fag til ko-
stald, 1 fag til karlekammer og 5 fag til heste-
stald med krybber og båse til 6 heste.På byg-
ningen er anbragt 4 døre med de nødvendige hæng 
sier og beslag såvel som en luge foran på taget 
anbragt qvist. 



3) DEN SØNDRE LÆNGE - består af 8 fag 7 % alen 
dyb, bygget af samme materialer som foranførte 
med klinede vægge og stråtag, indrettet fra øs-
tre ende: 2 fag til korngulv^ 2 fag til hakkel-
ses, 2 fag til fårehus og 2 fag til vognport. 
På bygningen er anbragt 2 lemme og 1 dør med de 
nødvendige hængsler og beslag. 
4) DEN VESTRE LÆNGE - eller laden består af 14 
fag 8 alen dyb og bygget af samme materialer som 
foranførte med klinede vægge og stråtag, indret 
tet fra søndre ender 4 fag til korngulv, 2 fag 
til lo, 3 fag til korngulv, 3 fag til tærskelo 
og 2 fag til korngulv. På denne bygning er an-
bragt 2 døre og 4 lemme alle med hængsler og be-
slag. 
Samtlige bygninger befandtes i god og velvedlige 
holdt stand uden nogen mangler^ 

B) 
Bésigtede vi gårdens besætning og inventarium og 
befandt samme således: 
1 brun hest lo år 18 rbd. 
1 sortblisset hoppe 12 år 16 
1 sort hest 15 år lo 
1 rødblisset hest 16 år 8 

En jernbeslagen vogn med høsthøst 
rammer, fjeller og øvrigt tilbe-
hør 14 
1 do med fjelle 9 



1 jernsvingplov 3 3 o 
1 do 2 3 
1 jernharve 2 
1 træharve o 4 o 
Seletøj til 4 heste 2 o o 

Summa besætning og inventarium_85 4 o 

Foranførte besætning og inventarium skønnedes 
tilstrækkelig til gårdens drift og hoveriets be 
stridelse. 

Når der tages hensyn til det nødvendige folke-
hold og til den udsæd gårdens jorder efter areal 
og bonitet udfordrer vil behøves til fødekorn 14 
td. rug, 8 td. byg og 2 td. boghvede samt til 
sædekorn 9 td. rug, 6 td. byg, 2 td. boghvede, 
8 td. havre og 2 td. bælgsæd hvilket korn efter 
fæsterens erklæring forefandtes i strået af det 
indavlede fra dette års høst. 
Således har vi afholdt denne forretning efter 
bedste skønnende og overbevisning, hvilket vi 
inden retten næste tingdag med vor eed vil be-
kræfte. 

Datum ut supra 

Peder Hansen Christian Jensen. 

Imod denne forretning og dens afhjelmning haves 
intet at erindre 

Hansen Hans Andersen 



Fremlagt pg afhjelmet i rettep den 18. november 
1839. . .. . 

Aagaard ;; 
Syns og Taxationsmændené blev foreholdt deres af 
holdte forretning og de bekræftede samme med lov 
ens eed/ - ' '' 

Dimetterede 
Retten hævet 

Aagaard 

Således bliver denne forretning under min hånd 
og segl beskreven indført 

Grenå den 19. november 1839 
Aagaard. 



Folketælling i Ålsrode 
1850 

Hans Andersen 45 år gift født i Vejlby sogn 
gårdmand - husfader 

Dorthe Marie Christensdatter 42 år født i 
Tved sogn hans kone 

Anders Hansen 2o år ugift født i Vejlby 
Ml/ 

Chresten Hansen 18 år do do 
Marie Elisabeth Hansdatter lo år født i sog-

net 
Christian Hansen 7 år født i sognet 
Frederik Hansen 5 år do 
Anne Hansdatter 3 år do 
Olaf Rye Hansen 1 år do deres børn 
Anne Marie Christensdatter 23 år ugift 

tjenestepige. 



HANS ANDERSEN 



HANS ANDERSEN. 

Født i Vejlby sogn og boede i Revn da han i 1837 
blev gårdfæster i Ålsrode. 
Han er født §a l8o5 

18o5 
Den 12. maj var gårdmand i Revn Anders Pedersen 
og hustru Marie Rasmusdatter deres søn født som 
ved hjemmedåben den 14. næstefter blev kaldet 

HANS 
og til dåbsbekræftelse i Vejlby kirke den 16. ju-
ni fremstillet af gårdmand Jens Andersens hustru 
i Fuglsang navnl. Lene Margrethe Mathiasdatter. 
Faddere vare: Rasmus Sørensen Grav, Jens Michel-

sen, Mads Styhr og Jens Pedersen -
alle af Revn. 

1827. 
Trolovet den 2. november 1827. 
Copuleret den 1. december 1827 i Vejlby kirke 
Hans Andersen, Gårdmand i Revn 22 år gi. og Dor-
the Marie Kristensdatter, tjenestepige i Vejlby 
19% år. 

1884. 
Død i Ålsrode d. 16. januar og begravet d. 2o. jan 
uar - enkemand og fattiglem på Ålsø fattiggård 79 
år 



DORTHE MARIE CHRISTENSDATTER 

Hun er født i Tved sogn ca I 8 0 8 

I 8 0 8 

Hun er født i Bejred by, Tved sogn på Mols 
som datter af gårdmand Chresten Smed og Ma-
ren Pedersdatter. 

1827. 
Gift i Vejlby kirke d. 1. december med gårdmand i 
Revn Hans Andersen. 

1866. 
Død i Ålsrode den 23. februar og begravet 3. marts 
- gift indsidder Hans Andersens kone i Ålsrode -
født i Tved sogn - 58 år. 



BØRN AF GÅRDFÆSTER I ÅLSRODE 
HANS ANDERSEN 

OG 
DORTHE MARIE CHRISTENSDATTER 



Folketælling i Ålsrode 
1845 

Hans Andersen 39 år gift født i Vejlby sogn 
gårdmand 

Dorthe Marie Christensdatter 37 år gift født i 
Tved sogn hans kone 

Anders Hansen 15 år ugift født i Vejlby sogn 
Christian Hansen 13 år ugift født i Vejlby sogn 
Hans Hansen 11 år ugift født i Vejlby sogn 
Marie Elisabeth Hansdatter 8 år ugift født i 

Vejlby sogn 
Karen Elisabeth Hansdatter 5 år ugift født i 

Vejlby sogn 
Christiane Hansdatter 2 år ugift født i sognet 

deres børn 
Rasmus Laursen 23 år ugift født i Lyngby sogn 
Niels Hansen 23 år ugift født i Homå sogn 
Karen Pedersdatter 26 år ugift født i sognet 

Tjenestefolk. 



Folketælling i Ålsrode 
1850 

Hans Andersen 45 år gift født i Vejlby sogn 
gårdmand husfader 

Dorthe Marie Christensdatter 42 år gift født i 
Tved sogn hans kone 

Anders Hansen 2o år ugift født i Vejlby sogn 
Christian Hansen 18 år do do 
Hans Hansen 16 år do do 
Marie Elisabeth Hansdatter lo år do født i sog 
Christiane Hansdatter 7 år do net 
Frederik Hansen 5 år do do 
Anne Hansen 3 år do do 
Olaf Rye Hansen 1 år do do 

deres børn 
Anne Marie Christensdatter 23 år ugift født i 

sognet tjenestepige 



Folketælling i Ålsrode 
I 8 6 0 

lo. familie: en gård 

Christian Hansen 28 år ugift født i Vejlby 
sogn forpagter. 

Hans Andersen 55 år gift født i Vejlby sogn 
Dorthe M. Christensdatter 51 år gift født i 

Tved sogn husfaderens for-
ældre, der af ham ernæres. 

Frederik Hansen 15 år ugift født i sognet 
Ane Hansen 13 år ugift født i sognet deres 

børn. 



Hans Andersen køber sin gård af godsejer Dine-
sen ved en købekontrakt udstedt lo/3 1853. 
Skødet på gården tinglæses d. 31/7 1854. 



SKØDE. 

År 1854 den 3o. juni blev i retten læst skøde 
fra Major, Ridder og Dannebrogsmand, ejer af Kat 
holm til Hans Andersen på en gård i Ålsrode 

Jeg underskrevne Adolf Wilhelm v. Dinesen, Major, 
Ridder af Dannebrogen og den franske æreslegion 
samt Dannebrogsmand, ejer af Katholm hovedgård 
med underliggende gods tilstår og hermed vitter-
liggør at have i overenstemmelse med vedhæftede 
købekontrakt af lo/3 f.år. solgt og aldeles af-
hændet, ligesom jeg hermed skøder, sælger og al-
deles afhænder fra mig og arvinger til Hans Ander 
sen den mig i Ålsrode by, ålsø sogn, Sdr. Herred 
ejende gård der hidtil har været bortfæster til 
køberen og som efter den nye Matr. er ansat for 
hartkorn, ager og eng under 
Matr. nr. 12 for 4 td. 3 skp. 2 fdk. 2% alb og 

med gammelskat 39 Rbd. 52 sk. 
Matr. nr. 11 for 2 skp. 
med hvad videre i købekontrakten findes anført og 
navnlig den ved gården værende besætning og inven 
tarium. 
Og da køberen bemeldte Hans Andersen har berigtig 
tiget den accorderede købesum 29,oo Rbd. ved 
til mig at have erlagt kontant 18oo Rbd. og for 
resten l,loo udstedt lovformlig 1 prioritets pante 



obligation så skøder og overdrager jeg herved til 
efternævnte Hans Andersen den foran ommeldte gård 
i Ålsrode med tilliggende således og på de vilkår 
som i købekontrakten er stipulerede og med de sam 
me rettigheder, byrder og forpligtelser som jeg 
har ejet samme efter skøde af 13/12 1839. 
Kort over gårdens jorder følger. 

Dette til bekræftelse under min hånd 
i 2 vitterlighedsvidners overværelse 

Katholm d. 31/12 1853 

Vitterlighedsvidner: Dinesen 

Secher Appelt 

Læst i Nørre Herreds ret og en del af Sdr. herreds 
mandagen d. 3o/l 1854 



På samme tid som Hans Andersen får skøde på sin 
gård som selvejer tager han skridt til at sælge 
noget af dets tilliggende. 



KØBEKONTRAKT. 

År 1854 den 3o/l blev i retten læst købekontrakt 
hvorved Hans Andersen sælger noget jord henhø-
rende til hans gård i Ålsrode til Lars Bønløkke 
og Chresten Bønløkke. 
Imellem underskrevne gårdmand Hans Andersen som 
sælger og gårdmændene Lars og Chresten Bønløkke 
begge af Ålsrode som køber er oprettet følgende 

KØBEKONTRAKT 
Som ejer af gården i Ålsrode under Matr. nr. 12 
og 11 Ålsrode skov stående for hartkorn ager og 
eng 4 td. 5 skp. 3 fdk. med gammelskat 39 Rbd.52 
sk. sælger og overdrager jeg underskrevne Hans 
Andersen til Lars Bønløkke og Chresten Bønløkke 
den til bemeldte min gård hørende mark " Kield-
vangen " kaldet med den dertil stødende hedelod 
således som samme nu befindes, begge på 47 tdl. 
og beliggende sydvest for byen grænsende mod øst 
til gyden der fører fra byen op til Lars Bønkøk-
kes gård, mod vest og nord til Mikkel Pedersens 
hedelod og Chresten Bønløkkes do. og indmark og 
endelig mod syd til Lars Bønløkkes mark. 
Købesummen er bestemt til 3ooo Rbd. og berigtiges 
således: 
a) Køberen overtager og indfrier den 1. prioritet 

i min samlede gård stor Iloo Rbd. ved at ud-



stede en obligation med 1. prioritets panteret 
i den købte ejendom til hr. Major, Ridder v. 
Dinesen til Katholm, der har samtykket i at 
den af mig beholdte del af gården må udgå af 
pantet. 

b) Køberen udsteder en obligation til mig med 2. 
prioritets panteret næstefter fornævnte Iloo 
i ejendommen på 13oo Rbd. 

c) Resten af købesummen - 600 Rbd. - betales kon 
tant ved denne kontrakts underskrift. 

Af de under Litr. a) og b) nævnte summer svarer 
køberen 4% i årlig rente regnet fra 11/12 1853 
og således for et % år til 11/6 1854. 
Såfremt pantet ikke forringes eller pådrages re-
stance af skatter og andre afgifter og at renten 
til rette tider bliver betalt samtykker jeg i at 
de under Litr. b) nævnte 13oo Rbd. i 5 år fra 1/12 
1853 at regne. 

3 

Da den solgte mark med hedelod vil blive særskildt 
sat i hartkorn kan skødet ikke udstedes forinden 
11/6 d.år. til hvilken tid Hans Andersen forplig-
ter sig til at meddele frit og uforhæftet skøde 
når de Iloo Rbd. af købesummen berigtiges som be-
stemt. 



Alle af den solgte ejendom gående kongelige skat 
ter og afgifter af hvad navn nævnes kan udredes 
af køberen fra 1. okt. f. år. at regne. 

De ved hartkornets berigtigelse, skødets udstedel 
se og tinglæsning samt afgifter til kongens kasse 
m.m. forbundne omkostninger betales af sælgeren 
og køberen hver med det halve. Derimod betaler kø 
beren de ved obligationens udstedelse og tinglæs-
ning medgående omkostninger. 

6 

I tilfælde af søgsmål i anledning af denne handel 
er begge parter underkastet den hurtige retsfor-
følgning efter forordn, af 25/1 1823 

At denne kontrakt således er indgået bekræftes med 
underskrift i 2 vidners overværelse. 

Skrevet på Katholm d. 28/1 1854 
Hans Andersen Lars Bønløkke 

Chresten Bønløkke 
som sælger som købere. 

Vitterlighedsvidner: 
Secher Appelt 

Læst mandagen d. 3o/l 1854 og protokolleret. 



ANDERS HANSEN 

183. 

Født den 13. juni og døbt den 28/11 i Vejlby kir-
ke - søn af selvejergårdmand Hans Andersen og hu 
stru Dorthe Marie Christensdatter i Revn 
Faddere: Christiane ÉhdérsdatAertsr - tjeneste-

pige i Homå 
Gårdmændene Rasmus Basballe, Rasmus Kru-
se og Rasmus Grav -
alle bønderfolk og boende i Revn 

1845. 
Konfirmeret i Hoed kirke Anders Hansen - søn af 
Hans Andersen og Dorthe Marie Christensdatter i 
Ålsrode født d. 13. juni 183o - God kundskab og 
velanstændig opførsel. 



CHRISTIAN HANSEN. 

Født den 23. december og døbt i Vejlby kirke 31. 
marts 1833. søn af gårdmand Hans Andersen og hu-
stru Dorthe Marie Christensdatter i Revn. 
Faddere: Christiane Christensdatter, tjenestepige 

i Ålsrode. 
Niels Hjulmand, Rasmus Basballe, Jens 
Fisher - alle gårdmænd i Revn 

1847. 
Konfirmeret i Ålsø kirke Christian Hansen - søn af 
Hans Andersen og Dorthe Marie Christensdatter i 
Ålsrode født d. 23. dec. 1832 - 14 1/3 år. - Tem 
melig god religions kundskab og ulastelig forhold 



HANS HANSEN. 

1835 . 

Født den 27. januar og døbt i kirke den 14. oktob 
er søn af gårdmand Hans Andersen og hustru Dorthe 
Marie Christensdatter i Revn 
Faddere: Ane Marie Sørensdatter, Gårdmand Christi 

an ? ^ hustru i Fuglsang. 
Rasmus Basballe, Jens Fisher og Niels 
Lausen - alle gårdmænd i Revn 

1849 
Konfirmeret i Ålsø kirke Hans Hansen søn af Hans 
Andersen og Dorthe Marie Christensdatter i Ålsro-
de født d. 27 . januar 1835 - 14 1/3 år. - God re 
ligionskundskab og upåklagelig opførsel. 



MARIE ELISABETH HANSDATTER. 

1837. 

Født d. 8. marts og døbt i kirken d. 24. septem-
ber 1837 - datter af gårdmand Hans Andersen og 
hustru Dorthe Marie Christensdatter i Revn. 
Faddere: Gårdmand Peder Andersens kone Dorthe 

Madsdatter 
indsidder Mads Pedersen, Peder Andersen 
huusmand og tjenestekarl Rasmus Smed -
alle af Revn. 



DØDFØDT MANDKØN. 

d. 2o/5 - søn af gårdfæster Hans Andersen og Dor-
the Marie Christensdatter i Ålsrode ^ begravet d. 
26 maj. 



Folketælling i Ålsrode 
184o 

nr. 3o - en gård 

Hans Andersen 34 år gift gårdfæster 
Dorthe M. Christensdattér 32 år gift hans kone 
Anders Hansen To år ugift 
Christian Hansen 8 år do 
Hans Hansen 6 år do 
Marie Elisabeth Hansdatter 3 år ugift deres 

børn 
Peder Iversen 31 år ugift 
Christen Pedersen 2o år ugift 
Christiane Jensdatter 22 år ugift tjenestefolk 



KAREN ELISABETH HANSDATTER. 

184. 

Født d. 4. juni og hjemmedøbt d. 19/7 og fremstil 
let i Ålsø kirke d. 25/lo - datter af gårdfæster 
Hans Andersen og Marie Christensdatter i Ålsrode. 
Faddere: Gårdfæsterne Anders Iversen og Rasmus 

Jensen af Ålsrode 
Anders Nielsen Smed af Revn samt 
Gårdmand Rasmus Basballes hustru ibid som 
bar barnet. 

1855 
Konfirmeret d. 15. april i Ålsø kirke Karen Eli-
sabeth Hansen - datter af gårdmand Hans Andersen 
og Dorthea Marie Christensdatter i Ålsrode 14 3/4 
år. Kundskab godt. Flid og opførsel M. Godt 



CHRI^T^ANE.HANSDATTER. 

1843. 

Født d. 28. marts. Hjemmedøbt d. 2. oktober og 
dåben publiceret 17. søndag efter trinitatis d. 
8. oktober - datter af gårdfæster Hans Andersen 
og Dorthe Marie Christénsdatter 
Faddere ( ingen anført ) 

1857 
Konfirmeret 19. april i Ålsø kirke datter af Hans 
Andersen og Dorthe Marie Christensdatter i Ålsrod 
født d. 28. marts 1843. 
Gd. for kundskab. Mg. for flid og opførsel. 



FREDERIK HANSEN 

1845. 

Født d. lo/2 og døbt i kirken 2. påskedag d. 24. 
marts - søn af gårdfæster Hans Andersen og Dorthe 
Marie Christensdatter i Ålsrode, 
Faddere: Gårdmændene Jens Smed, Anders Iversen og 

Christen Bødker - alle af Ålsrode samt 
gårdfæster Anders Nielsens hustru ibid 
som bar barnet. 

1859 
Konfirmeret 17/4 i Hoed kirke Frederik Hansen -
født d. lo/2 1845. ^ ; 
M.Gd for kundskab, MG for flid og opførsel. 



ANNE.HANSDATTER4 - ̂  

1847. 

Født a. 15. marts Dødt Rifken trinitatis søndag 
d.36. maj-- datté^ af gårdfæster Håns Andersen 
og Dorthe Mårié CRristensdattér i Ålsfode. 
FaddéfeY^Gåfdfæstér Jens Smed og ungkarlene An-

ders og Peder i^øgersen - alle af Ålsrode 
samt jomfru Marie Brøgger af Ålsrode som 
bar barnet. 

1862 

Konfirmeret d. 27. april i Ålsø kirke Ane Hansen 
datter^af.Hans Andersen og Dorthe Marie Christen 
sdatter' i Ålrode. - Kundskab TG- ̂  Opførsel MG . 



OLAF RYE HANSEN. 

1849. 

Født d. 17. juni og døbt i kirken 23. søndag post 
trinitatis d. 11/11 ^ søn af gårdfæster Hans An-
dersen og Dorthe Marie Christensdatter af Ålsrode 
Faddere: Gårdfæsterne Jens Smed og Niels Terkild-

sen, Hnsfæster Peder Drejer - alle af 
Ålsrode samt pigen Karen Christensdat-
ter ibid som bar barnet. 

1850 
Død i Ålsrode 3o. oktober og begravet 3. november 
1 1/3 år gi. 
søn af Hans Andersen og Dorthe Marie Christens-
datter i Ålsrode. 



SKØDE. 

År 1854 den 31/7 blev i retten læst skøde fra Hans 
Andersen i Ålsrode til Lars Bønløkke og Chresten 
Bønløkke sammesteds på en marklod i Ålsrode. 

Underskrevne gårdmand Hans Andersen af Ålsrode til 
står og herved vitterliggør at have i overenstem-
melse med vedhæftede købekontrakt af 28/1 d.å. 
solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skø 
der og aldeles overdrager fra mig og arvinger til 
Lars og Chresten Bønløkke begge af Ålsrode den 
hidtil min gård i Ålsrode by, Ålsø sogn, Sdr. her 
red hørende mark " Kieldvangen " kaldet med til-
liggende hedelod og som nu ifølge indenrigsmini-
steriets skrivelse af 24 s.mdr. er ansat for hart 
korn 3 td. 1 skp. 2 fdk. 2 alb og gammelskat 26 
Rbd. 9o sk. under Matr. nr. 12 ^ 
Og da køberen fornævnte Lars og Chresten Bønløkke 
har berigtiget den accorderede købesum 3ooo Rbd. 
på følgende måde 
At de har indfriet min til hr. Major, Ridder v. Di 
nesen til Katholm i den samlede gård udstedt obli 
gation stor Iloo Rbd. 
Ved at meddele hr. Major v. Dinesen en ny obligati 
on i Matr. nr. 12 som sammen med nærværende skø 
de bliver at tinglæse 



Ved at de har meddelt mig en 2. prioritets obli-
gation i ejendommen stor 13oo Rbd. 
Og at de til mig i rede penge har betalt 600 Rbd. 

Sa skøder og overdrager jeg hermed til efternævn 
te Lars Bønløkke og Chresten Bønløkke den foran 
nævnte ved den påberåbte købekontrakt solgte mark 
og hedelod under Matr. nr. 12 of hartkorn 3 td. 
1 skp. 2 fdk. 2 alb således og på de vilkår som 
i købekontrakten er stipulerede og med de samme 
rettigheder, byrder og forpligtelser som jeg den-
ne ejendom selv har ejet ifølge skøde af 31/12 53 
læst 3o/ 1 1854 dog således at køberen efterkom-
mer de i ministeriets skrivelse af 24/6 1854 giv 
ne pålæ, 
forløb. 
ne pålæg om at bebygge Matr. nr. 12 ^ inden 1 års 

Til bekræftelse her jeg i overværelse 
af 2 vitterlighedsvidner underskrevet 
dette skøde 

Skrevet på Katholm d. 15/7 1854 
Hans Andersen 

Vitterlighedsvidner: 
Secher Niels Nielsen 

Læst i nørre og en del af Sdr. herreds ret mandag 
en d. 31/7 1854. 



Som det fremgår af skødet så ordnes panteobligati 
onerne som anført i købekontrakten men Hans Ander 
sen mangler penge selvom han har fået de 600 Rbd 
så han låner 115o Rbd. 



År 1854 den 24/7 blev i retten læst panteobligati 
om fra Hans Andersen i Ålsrode til Grenå Overfor-
mynderi for 115o Rbd. 

Underskrevne Hans Andersen gårdmand i Ålsrode til 
står herved at jeg af Grenå overformynderi har mod 
taget til låns 115o Rbd. tilhørende efternævnte 
umyndige 
Amdi Christian Kruse, Christiane Marie Kruse, Am-
diline Christiane Kruse. 
Denne kapital forpligter jeg mig til at tilbagebe 
tale enten i det hele eller dele deraf i hvilken 
11/6 eller 11/12 termin hvortil de med % års var 
sel fra kreditors, men med det helt års varsel fra 
min side bliver opsagt og sålænge kapitalen for 
mig er indestående svarer jeg deraf den lovlige 
rente 4 % at regne fra sidst afvigte 11/6 termin 
hvilken rente erlægges i overformynderiet eller 
andre rette vedkommende med halvdelen hver gang i 
de anførte terminer. 
Til sikkerhed for kapitalen renterne og omkostning 
er alt skadesløst pantsætter jeg hermed med 1. 
prioritet den mig tilhørende gård i Ålsrode by 
Ålsø sogn med tilliggende jorder nemlig Matr. nr-
12 3 i Ålsrode stående for hartkorn 1 td. 2 skp. 
o fdk. alb. og gammelskat 12 Rbd. 58 sk. og Matr 
nr. 11 Ålsrode skov og kær der står for 2 skp % 



alb. med avl og afgrøde og bygningernes assurance 
sum 
Fornævnte ejendom er ved en over samme d. 13. juni 
d.år. afholdt og d. lo. ds. afhjelmet taxations-
forretning ansat til værdien 25oo Rbd. 
Dersom pantet forringes eller pådrages restancer 
af renter og afgifter eller renterne udebliver 
over forfaldstiderne er kapitalen straks uden op 
sigelse forfalden til betaling og i søgsmålstil-
fælde underkaster jeg mig den hurtige retsforfølg 
ning efter forordn, af 25/1 1828 

Til bekræftelse under min hånd i 
vidners overværelse 

Skrevet i Grenå d. 18/7 1854 
Hans Andersen 

Til vitterlighed om underskriftens ægthed og da-
toens rigtighed. 

Rasmus Hansen Michel Thomassen 

Læst i Nørre og en del af Sdr. herreds ret man-
dagen d. 24/7 1854. 



En del af gårdens tilliggende er frasolgt her i 
1854 og Hans Andersen sidder tilbage med Matr. 
nr. 12^ som sønnen Christian er forpagter på i 
I 8 6 0 . Denne Matr. sælges i I 8 6 0 ^^^^ til gård-
mand Lars Terkildsen på Matr. nr. 14. 
Det først frasolgte får Matr. nr. 12 ^ . Det 
drives i fællesskab af Lars og Chresten Bønløk-
ke og i 1869 deles dette stykke i Matr. nr. 12 ^ 
og 12 ^ og lægges til henholdsvis Matr. nr. 13 
og 11 og dermed er gården ophørt som helgård. 



Gårdmand Lars Terkll^sen havde ved giftermålet 
med enken Christiane Christensdatter å; Matr. 
nr. 14 fået Matr. nr. 34 og denne ejendom sælger 
han nu i 1858 til Hans Andersen på Matr. nr. 12^ 



SKØDE. 

Undertegnede gårdejer Lars Terkildsen af Ålsrode 
erkjender herved i henhold til vedhæftede mellem 
mig og gårdejer Hans Andersen af Ålsrode under 
13/12 1856 oprettet og d. 15. næstefter tinglæst 
købekontrakt, at have solgt og afhændet, ligesom 
jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra 
mig og arvinger til bemeldte gårdejer Hans Ander 
sen følgende ejendomme. 
1) Matr. nr. 34 ^ Ålsrode af hartkorn 1 td. 4 skp 

1 fdk. 3/4 alb pg gpmmelska^ 12 Rbd. 31 sk. 
med bygninger og med hvilken ejendom følger 
andel i Matr. nr. 39 som har tilhørt mig ef-
ter skøde af\ 17/6 1853 tinglæst 18/7 samm^ år. 

2) Matr. nr. 14 ^ Ålsrode stående for o td. o skp 
1 fdk. 1/4 alb. og 
Matr. nr. 14 ^ stående for o td. 5 skp. 2 fdk 
1 ^ alb og gammelskat tilsammen 9 Rbd. 15 sk. 
Hvilke 2 lodder, der tilhørte mig efter skøde 
af 16/8 1856 , tinglæst 25/8 samme år er ud-
stykket fra min øvrige ejendoms jorder under 
Matr. nr. 14 ^ Ålsrode efter indenrigsministe 
riets udstyknings approbation af 27/4 1858, 
hvorefter de anførte 2 lodder er forenede med 
ovennævnte Matr. nr. 34 A 



og parcellen nr. lo Ålsrode kær af hartkorn 
o td. 1 skp. 2 fdk. 2 1/4 alb og gammelskat 
3 Rbd. 14 sk. 
hvilke med Matr. nr. 34 ^ ^ 14 b , 14 c 
enede ejendomme tilhørte mig efter skøde af 
26/5 1858 læst I8/I0 s.år. 

Da nu gårdejer Hans Andersen i Ålsrode har berig 
tiget den forbemeldte købesum 13,2oo Rbd. samt 
iøvrigt opfyldt bestemmelserne i købekontrakten 
så meddeles han hermed skøde i kraft af hvilken 
fornævnte ejendomme Matr. nr. 34 ^ 14 ^ 14 ^ samt 
lo Ålsrode kær tiih&fer ham méd dé samme rettig-
heder og forpligtelser, hvormed disse har til-
hørt mig o^ således sbm ældré skøder hjemler og 
tillige overtager den i ejendommen Matr. nr. 34^ 
hæftede aftægt til Rasmus Jensen og hustru og at 
jeg og efterkommende ejere af min øvrige ejendom 
me er berettiget til i 5b år fra 26/11 1856 at 
regne at skære fornødne tørv til min gårds for-
brug i den nordre halvdel af førnævnte ejendom 
Matr. nr. lo, samt åt befåre bemeldte ejendom 
med heste og vogne til tørvenes hjemkørsel, at 
der på ejendommens Matr. nr. 34 ^ hviler forplig 
telse til at udlægge en sti efter deklaration af 
tinglæst lo/lo 1853 og endelig at aktieretten for 
1/6 af brandhæftelsen er uvedkommende og iøvrigt 
på de vilkår at køberen betaler skatter og afgif 



ter af ejendommen fra 1/7 d.år. og fremdeles og 
udreder alle bekostninger i forbindelse med den-
ne handel. 
Til bekræftelse under min hånd i vidners overvæ-
relse 

Skrevet i Grenå d. 4/7 1858 

Lars Terkildsen 

Til vitterlighed 

Lundøe og P. Møller. 

Læst i Nørre og en del af Sdr. Djurs ret d. 13/12 
1858. 



Hans Andersen sidder ikke med gården i lang tid 
for allerede i 1859 tilbagesælger han ejendommen 
og flytter tilbage til sin søn Chistian. 



SKØDE. 

År 1859 den 18/7 blev i retten læst skøde fra gdr. 
Hans Andersen i Ålsrode til gårdejer Lars Terkild 
sen sammesteds på Matr. nr. 34 14 ^ 14 ^ og lo 
sammesteds for købesummen 8ooo Rbd. 
Underskrevne Hans Andersen gårdejer i Ålsrode gør 
vitterligt, at jeg uden forudgående skriftlig kø-
bekontrakt har solgt og afhændet, ligesom jeg her 
ved sælger, skøder og aldeles afhænder til gård-
ejer Lars Terkildsen sammesteds følgende mig efter 
skøde af 4/12 1858 tinglæst 13/12 s.år/ tilhørende 
ejendom nemlig: 
1) Matr. nr. 34 ^ i Ålsrode stående for hartkorn 

1 td. 4 skp. 1 fdk. 3/4 alb og gammelskat 12 
Rbd. 31 sk. med bygninger og andel i Matr. nr 
39. 

2) Matr. nr. 14 ^ i Ålsrode af hartkorn 1 fdk. 1/4 
alb og Matr. nr. 14 ^ sammesteds for 5 skp. 2 
fdk. 1% alb med gammelskat for begge jordlod-
der 9 Rbd. 15 sk.. Disse 2 parceller er fore-
nede med Matr. nr. 34 

3) Parcellen nr. lo Ålsrode kær står for hartkorn 
1 skp. 2 fdk. 2 1/4 alb. og gammelskat 3 Rbd. 
18 sk. og forenet med de ovenanførte jorder, 
tilligemed ejendommend avl, afgrøde, gødning, 
besætning og avisredskaber med ind og udbo uden 
undtagelser. 



Da nu Lars Terkildsen har berigtiget købesummen 
8000 Rbd. dels ved at overtage og tilsvare regnet 
fra 1. forrige mdr. og forrente den i ejendommen 
på 1. prioritet indestående gæld af 5ooo Rbd. der 
skyldes til Chreditforeningen af jyske landejendom 
me, hvilken gæld han indfrier kontant eller med ny 
obligation efter overenskomst med creditforeningen 
og dels mod resten af købesummen at kvittere sit 
tilgodehavende fra mig efter panteobligation af 
4/12 1858 udstedt for 6,5oo Rbd. så erklærer jeg 
hermed at ovennævnte ejendomme der af køberen mod 
tages idag fra nu af skal tilhøre ham med alle de 
forpligteiser, byrder og rettigheder hvormed jeg 
har ejet den, deriblandt at overtager den på ejen 
dommen Matr. nr. 34 ^ flydende aftægt til Rasmus 
Jensen og hustru og at køberen og efterkommende 
ejere af hans øvrige ejendommes ejere har tillad 
else til i 5o år fra 2o/ll 1856 at regne at skære 
tørv til hans gårds forbrug i den nordre halvdel 
af ejendommens Matr. nr. lo samt at befare be-
meldte ejendom med heste og vogne til tørvenes 
hjemkørsel, at der på ejendommens matr. nr. 34 ^ 
hviler forpligtelse til at udlægge en sti efter 

deklaration tinglæst lo/lo 1853 og endelig at ak-
tieretten for 1/6 af brandhæftelsen er uvedkommen 

ter og afgifter af ejendommen fra 1/7 d.år. og 



fremdeles og udreder alle bekostninger i forbemeld 
te overdragelse. 

Til bekræftelse under min hånd i vidners overværel 
se. 

Skrevet i Grenå d. 13/7 1859 

Hans Andersen 
m.f.p. 

Vitterlighedsvidner: 

G. M. Møller 
Lars Bønløkke 

Læst 18/7 1859 i Nørre Herreds ret og en del af 
Sdr. Djurs og protokolleret 

G. Nyborg. 


