Ejendom 11

Østergaard

Ejer:

Østergade 38
Fæster:
Michel Enevoldsen.

Gjørup m.fl.

Christen Andersen.

1810

Peder Glud.

”

”

1810

Lars Christensen Uhre.

”

”

1810

Christen Andersen.

1820

Søren Jensen Rydal ~ F.D.

1851

F.S. Jens Christian Sørensen.

1876

Peder Christian Jensen ~ F.D.

1892

Sælger parcellerne 11k og 5e af Haurdal til Niels Nielsen Siig, ejendom 12

1896

Sælger parcellerne 11f og 11L til Palle Christian Nielsen til ejendom 15.

1896

Jens Chr. Mikkelsen.

1896

Køber parcel 10f af Visti Andersen fra ejendom 13.

1897

Sælger parcel 11m til Visti Andersen til ejendom 13.

1901

Martinus Nielsen.

1903

Anders Peder Andersen.

1905

Visti Andersen. Auktionsskøde.

1919

Køber parcel 13k af Jacob Andersen, ejendom 17.

1923

Sælger parcellerne 10v, 11u og 15z til Niels Chr. Jensen fra Ungstrup.

F.D. = formandens datter
F.S. = Formandens søn

Michel Enevoldsen - 1790
Michel Enevoldsen var ifølge folketællingen født omkring år 1749. Hvem hans forældre var, ved vi
ikke, men han har en bror, Niels Enevoldsen i Karup.
Hvornår han blev gift med Maren Poulsdatter ved vi ikke, og vi ved heller ikke, hvem hendes
forældre var på grund af den mangelfulde kirkebog.
Han fik ejendom 11 i fæste, hvornår ved vi ikke. Det var et fæste under Aunsbjerg gods.
Han havde gården til sin død i 1791. Der blev afholdt skifte efter ham, og af skiftet kan vi se, at de
har levet under ret små forhold. Der var et bord og 2 bænke, 1 kiste hvori mandens tøj var. Så var
der 2 senge med sengetøj og så lidt køkkenudstyr. I stalden var de 2 køer og 15 får og lam. Han må
nok have brugt de 2 køer som trækdyr.
Enken giftede sig med Christen Andersen, der blev den næste fæster på gården.
Michel Enevoldsen og Maren Poulsdatters børn:
Anne Michelsdatter
født ca. 1779.
Anne Margrethe Michelsdatter født ca. 1781.
Enevold Mishelsen
født ca. 1783
Poul Michelsen
født ca. 1788
Kirsten Michelsdatter
født ca. 1790

Folketælling 1787 i Karup:
Michel Enevoldsen
Maren Poulsdatter
Anna Michelsdatter
Margrethe Michelsdatter
Enevold Michelsen

38 år
28 år
8 år
6 år
1 år

gift 1. gang
gift 1. gang
ugift
ugift
ugift

bonde og gårdbeboer
hans kone
deres barn
deres barn
deres barn

SKØDE
Underskrevne landvæsenskommissær og koloniforvalter Michael Rodevald Giørup i Viborg tilstår
og hermed vitterligt, at jeg på mine medinteressenter Hr. justitsråd Vissings, Hr. kammerråds
Tolens og Hr. foregående købekontorist solgt og ? ligesom og herved på deres og ? sælger og
skøder og alderes afhænder fra os og vores arvinger til Hr. Peder Glud til Bording mølle og hans
arvinger den gård i Karup by og sogn, Lysgård herred, Viborg amt, som haves i fæste af Christen
Andersen sammesteds, stående for ager og engs hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar med
derpå værende bygninger, tilhørende besætning og inventarium, item tilliggende ejendommens jord
ved udskiftningen af fællesskabet i alt med den ret, rettighed og herlighed, som samme ejes af
sælgerne; dog tillige underliggende betingelser:
1. at køberen Hr. Peder Glud er forbunden at holde fæsteren Christen Andersen hans kontrakt, som
fæster af stedet.
2. at gården eller dens hartkorn ikke sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre
hoveri.
3. at lade gårdens bygninger assurere i landets almindelige brandkasse og samme deri bestandig at
holde forsikret.
Og som køberen Hr. Peder Glud nu har betalt den akkorderede købesum 300 skriver 300 hundrede
rigsdaler, så kender jeg herved for mig og for mine Hr. medinteressenter og vore arvinger ingen
videre lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi herved solgte gård og ejendomme med videre,
i med samme skal tilhøre køberen og hans arvinger samme fri for hver mands lovlige påtale.
Til bekræftelse er dette skøde, som uden sælgerens indkaldelse må ? (læses) protokolleres inden
vedkommende ret, underskrevet og forseglet af mig Gørup på mine Herrer medinteressenters og
egne vegne.
Viborg, den 24. januar 1810.
Gjørup
Til vitterlighed underskriver.

Høst, provst og sognepræst.
Lars Uhre selvejer i Haderup sogn

At ingen købekontrakt eller skriftlige konditioner har registreret om dette køb enten imellem os eller
andre på vores vegne det bevidner. Datum ut supra
Som sælger
Som køber
Gjørup
P. Glud
På enhver medinteressenters og egne vegne givet til de fattige 24 Skilling.

Phog

Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 16. oktober 1820.
Derefter samme herreders pantebog No 12 tilført.
På det solgte hartkorn har sælgeren og lovligt skøde og samme hartkorn er frigjort for foregående
forhæftelser.
Holstein

Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP15 fol. 297)

SKØDE.
Underskrevne Peder Glud til Bording mølle i Bording sogn tilstår og gør hermed vitterligt at jeg
uden nogen foregående købekontrakt har solgt og afhændet lige som jeg hermed sælger, skøder og
aldeles afhænder for mig og mine arvinger til selvejer Lars Christensen Uhre af Overuhre, Haderup
sogn og hans arvinger den gård i Karup by og sogn, Lysgaard herred, Viborg Amt, som haves i
fæste af Christen Andersen samme steds, stående for ager og engs hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. O
alb. med derpå værende bygninger tilhørende besætning og inventarium, samt tilliggende
ejendomme som er udskiftede af fællesskabet, alt med den ret og rettighed og herlighed som samme
ejes af mig ifølge skøde af dags dato, dog ?? under følgende betingelser:
1. At køberen Lars Christensen Uhre er forbundet til at holde fæsteren Christen Andersen hans
kontrakt som fæster af stedet.
2. At gården eller dens hartkorn ikke sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre
hoveri.
3. At lade gårdens bygninger assurere i landets almindelige brandkasse og samt deri bestandig holde
forsikret.
Og som køberen Lars Christensen Uhre har betalt den akkorderede købesum 350 skriver tre
hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler D.C. (står for dansk kurant) så kender jeg hermed af mig og
mine arvinger ingen videre lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi den hermed solgte gård og
ejendom med videre, men samme skal tilhøre køberen og hans arvinger som en ??? ejendom, lige
som jeg og forbinder mig og arvinger til at hjemle køberen og arvinger samme frie for hver mands
lovlige påtale.
Til bekræftelse er dette skøde som uden sælgers påkaldelse må læses og protokoleres under
vedkommende ret underskrevet og forseglet af mig i vidners overværelse.
Viborg snapsting den 24de januar 1810 P.Glud
Til vitterlighed som overværende underskriver Gjørup
Høst
At ingen købekontrakt eller skriftlige konditioner har eksisteret om dette køb mellem os eller andre
på vore vegne det bevidnes. Datum ut supra
Som sælger
som køber
P. Glud
Lars Uhre
Givet til de fattige 1 daler
Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 16de oktober 1820. Og derefter er samme herreders
pantebog no. 12 tilført.
På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og ejendommen er frigjort for foregående
forhæftelser.
Holstein.

Kilde: Lysgård og Hids herreders pante- og skødeprotokol. (B47-SP15 fol. 296)

Christen Andersen 1791 - 1820
Christen Andersen var døbt den 15. september 1762 i Haderup kirke som søn af Anders Nielsen og
Karen Christensdatter af Øster Vistorp.
Christen Andersen blev gift med formandens enke, Maren Poulsdatter. De blev gift ca. 1791.
Christen Andersen overtog fæstet på gården efter formanden. Gården var på det tidspunkt på
hartkorn 1 td. 4 skp. 2½ alb. De skulle betale 2 rdl. 3 mark til herremanden. Senere blev jorden
udskiftet, og så blev den lige som de øvrige gårde i byen på 1 td. 3 skp. 2 fdk.
Endvidere skulle de, selv om de var hovfrie, forrette 66 gangdage ved grøfters opkastning og 6
rejser på 2 a 3 mils længde.
Ejendommen blev kaldt Østergaard. Den blev solgt først fra Aunsbjerg til P. Glud på Bording
mølle, der senere solgte den til Lars Christensen i Uhre. Christen Andersen havde i de år fæstet på
gården. Det havde nok ikke den store betydning, hvem der ejede gården. Hoveriet var på det
tidspunkt helt afskaffet.
Christen Andersen købte gården i 1810 for 530 rdl. Han beholdt den indtil 1820, hvor han solgte
den til svigersønnen, Søren Jensen Rydal. Samtidig fik han en aftægtskontrakt med Søren Jensen, så
han havde et sted at være og var sikker på føden.
Maren Poulsdatter døde den 1. juni 1817.
Christen Andersen døde den 12. april 1833.
Christen Andersen og Maren Pouldatters børn:
1. Karen Christensdatter
født ca. 1792 i Karup.
2. Anders Christensen
født ca. 1784 i Karup. Død den 1. oktober 1814 i Karup.
3. Ane Cathrine Christensdatter født ca. 1798 i Karup
Ad 1. Karen Christensdatter, født ca. 1792. Hun blev gift med næste ejer af ejendommen, Søren
Jensen Rydal.
Ad 2. Ane Cathrine Christensdatter, født ca. 1798. Hun blev gift med Poul Michelsen, der ejede
ejendom 10.
Folketælling 1801 i Karup:
Christen Andersen
40 år
Maren Poulsdatter
43 år
Enevold Michelsen
14 år
Karen Christensdatter
9 år
Anders Christensen
7 år
Ane Cathrine Christensdatter 3 år

gift 1. gang
gift 2. gang
ugift
ugift
ugift
ugift

bonde og gårdbeboer samt landvæsensmand
hans kone
hendes barn
deres barn
deres barn
deres barn

SKØDE.
Underskrevne Lars Christensen Uhre af Over Uhre, Haderup sogn tilstår og gør hermed vitterligt, at
jeg uden nogen foregående købekontrakt har solgt og afhændet, lige som jeg og hermed sælger,
skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til fæstebonde Christen Andersen af
Østergaard i Karup by og sogn, Lysgaard herred, samt hans arvinger den gård i Karup by og sogn,
Lysgaard herred i Viborg amt, som af ham beboes og have i fæste. Gården stående for ager og engs
hartkorn1 tdr. 3 skp. 2 fdk. 0 alb. med de påstående bygninger, tilhørende besætning, inventarium,
samt tilliggende ejendomme, som er udskiftet af fællesskabet, alt med den ret, rettighed og
herlighed, som jeg det sammen ejer ifølge skøde af 24. juni 1810, dog tillige under følgende
betingelser:
1. At gården eller dens hartkorn ej må sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre
hoveri.
2. At gårdens bygninger stedse må holdes forsikrede i landets almindelige brandkasse.
Og som køberen af Karup Østergaard, Christen Andersen, har betalt mig den akkorderede købesum
530 rdl, siger fem hundrede og tredive rigsdaler d.c. så erklærer jeg hermed mig og mine arvinger
ingen videre lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi den hermed solgte gård og ejendomme
m.m. men samme skal tilhøre køberen og hans arvinger som en uigenkaldelig ejendom, lige som jeg
og forbinder mig og arvinger hermed til at hjemle køberen og arvinger samme fri for hver mands
lovlig påtale.
Til bekræftelse af dette skøde, som uden sælgerens indkaldelse må læses og protokolleres inden
vedkommende ret, underskrevet og forseglet af mig i vidners overværelse.
Over Uhre den 25de januar 1810.
Lars Christensen Uhre
Med påholden pen
Til vitterlighed

Høst provst og præst

Fogh

At ingen skriftlig kontrakt herom nogen sinde har været oprettet bevidnes.
Lars Uhre sælger
Christen Andersen
Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret, den 16de oktober 1820. Og derefter samme herreders
pantebog no. 12 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og ejendommen er frigjort
for foregående forhæftelser.
Holstein.

Kilde:
Lysgård og Hids herreders pante- og skødeprotokol (B47-SP15 fol. 297)

BRANDTAKSATION
Karup sogn

11/6 1807.
En gård tilhører Hr. Peder Glud og beboes af fæsteren Christen Andersen.
a. Stuehuset sønden i gården, 8 fag, 8 alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge, lyngtag,
til stue, kammer, køkken og bryggers, med loft, vinduer og døre, en jernbilægger kakkelovn, en
indmuret kobberkedel på ½ tønde, samt en skorsten og bageovn af ler, men skorstenspiben af
brændt sten, takseret á fag 20 Rd, er
160 Rd
b. det østre hus, 4 fag, 6 alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge,
lyngtag, til får, takseret á fag 4 Rd 3 Mrk, er

18 ”

c. det nordre hus, 7 fag, 7 alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge,
lyngtag, til laden og tærskelo, takseret á fag 15 Rd, er

105 ”

d. det vestre hus, 6 fag, 6 alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge,
lyngtag, til kreaturer, takseret á fag 6 Rd 4 Mrk, er

37 ”

320 Rd

Forsvarlig imod Ildsfare – og er ej forhen forsikret. De anordnede brandredskaber er forefunden.

??
Branddirektør

Brandtaksationer. Lysgaard herred 1800-1812.
(S2-61 fol. 296)

Peder Jensen
Niels Lundum
Taksationsmændene

SKIFTE
År 1819 den 25 marts blev på herredskontoret foretaget skifte efter gårdmand Christen Andersens afdøde
hustru Maren Poulsdatter af skifteforvalteren herredsfoged Holstein med vitterlighedsvid-nerne Trochmann
og Rasmussen begge af Dalsgaard.
Ved skiftet er i dag mødt sønnen Poul Mikkelsen på egne og som fraværende broder Enevold Mikkelsens
vegne, så mødte også svigersønnen Anders Jensen af Karup, endelig blev Poul Mikkelsen som er gårdmand i
Karup beskikket til værge for hans umyndige helsøstre Ane Mikkelsdatter og Kirsten Mikkelsdatter, samt til
tilsynsværge for hans umyndige halvsøstre Karen Christensdatter og Anne Katrine Christensdatter.
Stervboets ved skiftesamlingen den 27. juni 1817 registrerede ind- og udbo og besætning beløber i alt 438
rdl. 3 mark, som efter den værende rigsbankskurs udgør
sølv 235 rdl. 5 mark 2 skil.
Endvidere ved stervbogården af hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk med værdi udmeldt fra retten takseret den 9. juli
1817 til 550 rdl. sc. Som efter den gældende kurs nu udgør sølv 293 rdl. 2 mark.
Taxationsforretningen følger skifteakten.
Videre vidste ingen at beregne stervboet til indtægt.
Indtægtssummen beløber altså
sølv 529 rdl. 1 mark 2 skil.
Udgift eller gæld blev ikke anmeldt at hvile på boet.
Fragår skiftets bekostninger:
Skiftesallarium til skifteforvalteren efter sportelreglementets 86§
1 procent
5-3-0
Efter denne § 1/3 procent til kongens kasse 1-5-0
Afgiften til justitsfondet efter sportelreglementets 156§ 1-2-13
Skrivesallarium for skiftebrevet 4 ark
2-0-8
Afgiften heraf til justitsfondet
0-2-8
Vitterlighedsvidner og vurderingsmænd
2-0-8
Retsgebyr for taxationen over stervbostedet 4-3-0
Stemplet papir til skiftebrevet
5-0-6
Sognefogeden for tilsigelser
0-3-12
Er summa
22 rdl. 2 mark 5 skil.
Lateris
sølv 506 rdl. 4 mark 13 skil.
Deraf tilfalder enkemanden det halve
sølv 253 rdl. 2 mark 6½ skil.
Det andet halve tilfalder børnene med
sølv 253 rdl. 2 mark 6½ skil.
Fragår ½ % efter forordningen af 1. feb. 1810
1 rdl. 3 mark 2½ skil.
Igen
sølv 251 rdl. 5 mark 4 skil. Enkemanden erklærede at han som en
ville tillægge børnene
48 rdl. 0 mark 12 skil.
I alt
sølv 300 rdl. 0 mark 0 skil.
Deraf tilfalder:
Sønnen Enevold Mikkelsen en broderlod med 66-4-0 sølv
Ditto Poul Mikkelsen en ditto med
66-4-0 sølv
Datteren Anne Mikkelsdatter en søsterlod med 33-2-0 sølv
Ditto Anne Margrethe Mikkelsdatter gift med
Anders Jensen Rydahl i Karup en ditto med 33-2-0 sølv
Ditto Kirsten Mikkelsdatter en ditto med 33-2-0 sølv
Ditto Karen Christensdatter en ditto med 33-2-0 sølv
Ditto Anne Katrine Christensdatter en ditto med 33-2-0 sølv
Udgør
300-0-0 sølv.
Den myndige søn Poul Mikkelsen på egne og hans fraværende broder Enevold Mikkelsens vegne samt
svigersønnen Anders Jensen Rydahl forlangte ingen udlæg for den dem her tildelte arvelod, men ville afgøre
samme med enkemanden selv.

Dernæst blev for de 4 umyndige døtres arv i alt til beløb 133 rdl 2 mark sølv efter enkemanden og værgens
begær erklæret 1. prioritets udlæg i stervbogården af hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. samt de forhen registrerede
og vurderede ind- og udbo og besætning blev denne sag vedbørlig bekræftet at udstede og tinglæse på
enkemandens bekostning, hvilke bekostninger i alt beløb 3 rdl 1 mark 9 skil. sølv.
Skiftets omkostninger lovede enkemanden at betale senest inden næste kommende 14. april, i modsat fald
forbeholdt skifteforvalteren sig derfor at gøre udlæg i boet.
Boet blev derpå overdraget enkemanden på vilkår at han tilsvarer alt på samme bo hæftende gæld, hvad
enten den her ved skiftet har været anmeldt eller ikke, og skiftet hermed sluttet.
Holstein
Enkemanden Christen Andersen m.f.p. Anders Jensen Rydahl m.f.p.
Som værge for de umyndige samt på min broder og egne vegne Poul Mikkelsen m.f.p.
Som vidner Chr. Trochmann Rasmussen

Kilde: Lysgård og Hids herreds skifteprotokol 1817-1825 (B47-319 side 11)

Søren Jensen Rydal 1820 - 1851
Søren Jensen skulle efter oplysninger ved vielse og i folketællingerne være født i Sinding omkring 1789,
men vi kan ikke finde ham i kirkebogen.
Han blev 1. gang gift den 23. juli 1819 i Karup kirke med Karen Christensdatter, der var født ca. 1792 som
datter af Christen Andersen og Maren Poulsdatter i Karup.
Søren Jensen Rydal køber i 1820 ejendommen af sin svigerfader Christen Andersen for 340 rdl. sølv og en
aftægtskontrakt. I 1826 bliver der oprettet en lejekontrakt mellem Søren Jensen Rydal og Lars Christensen
på et stykke jord, som sidstnævnte lejede for 5 rdl. årlig samt 6 dages arbejde.
Han havde ejendommen i hele 31 år.
Karen Christensdatter døde 16. maj 1828. Hun efterlod sig tre små børn mellem ½ og 5½ år.
Han blev gift 2. gang den 26. november 1831 i Karup med pigen Bodil Hansdatter, der var født den 14.
september 1800, og var datter af Hans Jensen og hustru Anne Marie Pedersdatter i Vium.
En søndag i maj 1842 var Søren Rydal i Karup mølle. Møllersvenden Jens Vistisen arbejdede med kværnen,
og da Søren Rydal stod i vejen for ham, bad han ham om at flytte sig. Det reagerede Søren ikke på, og Jens,
der efterhånden blev meget irriteret på ham, skubbede til Søren og truede ham, og til sidst bar han Søren lidt
håndfast ud i gården, hvor Søren faldt. Søren blev fortørnet over den måde, som han var blevet behandlet på,
og anmeldte Jens Vistisen til herredsfogeden. Begge blev indkaldt til Lysgård og Hids herreders politiret den
2. august, hvor der også var indkaldt vidner. Søren mente, at Jens skulle have en bøde, hvorimod Jens mente,
at han var i sin fulde ret til at sætte Søren ud af møllen, når han stod i vejen for ham og ikke ville gå efter
opfordring. Vidnerne havde nok ikke hjulpet Søren så godt, som han havde troet, så han bad om at få sagen
udsat, da han agtede at få endnu et vidne afhørt. Sagen blev derfor udsat til næste lørdag.
Kl. 14.00 lørdag den 6. august blev politiretten igen åbnet; men da ingen af parterne mødte, blev sagen
lukket.
I 1851 solgte Søren Rydal gården til sønnen Jens Christian Sørensen, og samtidig blev der oprettet en
aftægtskontrakt til Søren og hans hustru Bodil Hansdatter. Foruden fødevarer og tørv skulle sønnen bl.a.
indrette en bolig til dem i den vestre ende af det søndre hus, hvori der skulle være et sovekammer,
spisekammer, køkken og forstue.
Søren Jensen Rydal døde den 17. september 1859 og Bodil Hansdatter den 14. marts 1883.

Hans Jensen Rydal og Karen Christensdatters børn:
1. Jens Christian Sørensen født 11. maj 1820 i Karup.
Død den 14. feb, 1821 af Mæslinger.
2. Karen Marie Sørensen
født 13. dec. 1821 i Karup.
Død 15. april 1824.
3. Jens Christian Sørensen født 2. september 1823 i Karup.
4. Knud Sørensen
født 2. oktober 1825 i Karup. Død den 25. september 1830.
5. Karen Marie Sørensen
født 4. november 1827 i Karup.
Ad 3. Jens Christian Sørensen, født 1823. Bliver næste ejer af ejendommen.
Ad 5. Karen Marie Sørensen født 1827. Gift den 14. november 1856 med Jacob Vistisen.

Folketælling i Karup:
1834:
Søren Jensen
Bodil Hansdatter
Jens Christian Sørensen
Karen Marie Sørensen

48 år
33 år
11 år
7 år

gift
gift
ugift
ugift

1845:
Søren Jensen Rydal
Bodil Hansdatter
Jens Christian Sørensen

59 år født i Sinding
45 år født i Vium
22 år født i Karup

gift gårdmand
gift hans kone
ugift hans søn

gårdmand
hans kone
hans søn
hans datter

SKIFTE
År 1828 torsdagen den 5. juni mødte skifteforvalteren i Lysgård og Hids herreder Hr. overauditør og
herredsfoged Holm, i sit forfald ved under embedsforretningen, med sin konstituerede fuldmægtig
Hammershøj med vidnerne sognefoged Visti Jacobsen og Mikkel Nielsen af Karup i dødsboet efter Karen
Kristensdatter, hustru af gårdmand Søren Jensen Rydal i Karup for der at påbegynde skiftet efter bemeldte
afdøde.
Arvingerne blev angivne således:
1. en søn
Jens Kristian – 5½ år gammel.
2. en do
Knud – 3½ år gammel.
3. en datter Karen Marie - ½ år gammel.
Enkemanden var til stede og som formynder for børnene mødte deres morbroder Poul Mikkelsen i Karup.
Boets ejendele blev derefter registreret og vurderet således:
Stervbogården af hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk =
Et stueur 2 rd, et borg og 2 bænke 1 rd =
En jern bilægger =
2 stole og en slagbænk =
2 senges klæder =
Et hængeskab 1 rd, en klædekiste 2 rd =
1 dragkiste =
Den afdødes klæder =
En kobber grubekedel
2 jerngryder
1 kar =
1 balje =
2 stripper =
1 Ildklemme =
1 øltønde =
1 kornsæk =
2 stude =
2 køer =
16 får =
7 lam =
1 gl. trævogn
1 plov =
1 harve =
1 spade =
1 jerngreb =
1 skovl =
1 hakke =
1 høle =
2 river =
1 hakkelseskiste med kniv
1 lyngle =
1 slibesten =
Summa vurdering

300 rd
3 ”
10 ”
1 ”
12 ”
3 ”
8 ”
9 ”
1 ”
1 ”
348 Rd
1 ”
1 ”
0 ”
0 ”
0 ”
1 ”
40 ”
24 ”
26 ”
2 ”
6 ”
1 ”
0 ”
1 ”
0 ”
0 ”
0 ”
1 ”
0 ”

0 mrk
0 ”
0 ”
3 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
3 Mrk
0 ”
0 ”
2 ”
1 ”
4 ”
0 ”
0 ”
0 ”
4 ”
2 ”
0 ”
4 ”
3 ”
2 ”
3 ”
0 ”
1 ”
0 ”
1 ”

0 sk.
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 Sk
0 ”
0 ”
0 ”
8 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
8 ”
8 ”
0 ”
8 ”

0 ” 1 ”
8 ”
0 ” 0 ”
2 ”
458 rd 3 mrk 10 sk

Videre forefandtes ikke som formynderen og enkemanden erklærede at boet ikke ejede mere, og da de
erklærede dem tilfreds med den passerede vurdering, så bekræftede mændene, at samme var sket efter deres
bedste overbevisning ved at underskrive enden, så sandt hjælpe os Gud og hans hellige ord. Visti
Jacobsen
M. Nielsen
Skiftet blev udsat.
(Underskrift ulæselig)
Som vidner: Visti Jacobsen

Søren Jensen Rydal (m.f.p.) Poul Mikkelsen (m.f.p.)
M. Nielsen

Kilde: Lysgård og Hids herreds skifteprotokol 1815-1828 (B47-321 side 273b)

LEJEKONTRAKT
Imellem underskrevne Søren Jensen Rydahl i Karup og Lars Christensen fra Neder Uhre er oprettet
følgende lejekontrakt:
Jeg Søren Jensen Rydahl tilstår og herved vitterliggør, at have lejet et stykke af min gårds jorder til
bemeldte Lars Christensen hans og hustrus livstid, bestående af gårdens hede ager fra koloni
skellens Engskeldal og i vester til den mellem os opkastede skel på følgende vilkår:
1. Denne jordlod som tager en perpendikulær linje fra Niels Olesens skel til den nye engvej
overlades lejeren med de samme rettigheder som jeg den selv ejer, og hvorfor han årlig giver til
hver 1. maj 5 Rbd. Sølv, siger 5 rigsbankdaler sølv som tager sin begyndelse til næste maj 1827,
hvor ved anmærkes at de to første år svares ikkun tre rigsbankdaler.
2. Gør han mig år årlig 6 dages gangarbejde nemlig 2 i tørvegrøft og 4 engslet. Derimod gør jeg
ham årlig et pløjebed samt tillader ham årlig 10 læs tørvegrøft af min hede.
3. Skulle lejeren nogensinde forndre sin bopæl skal det stå ham frit for at medtage hvad bygning der
er opført på bemeldte lod, dog i så fald skal de mig først tilbydes, ifald de skal sælges. Når engen er
slået og høet inde må merbemeldte lejer benytte sig af de to øverste engkroge til sine kreaturer til
den store Trillingkrog.
Denne kontrakt have vi begge kobtrahentere gensidigen tryggelig at holde i alle dele, som bekræftes
med vore hænders underskrift og forsegling.
Karup den 16. december 1826.

Til vitterlighed:

S. J. Rydahl

L. Christensen

N. Christensen

N. Michelsen

Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 13. oktober 1828 og derefter samme herreders pantebog
no. 15 tilført. Anm. Søren Jensen Rydahls ejendomme er betydeligen forhæftede. H. H. Holm

Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP18 fol. 362)

Gårdmand Søren Rydal af Karup contra møllersvend Jens Wistisen af Karup mølle:
År 1842 tirsdagen den 2. august blev Lysgård og Hids herreders politiret sat på herredskontoret af
justitsråd og herredsfoged Holm i overværelse af vidnerne Zimmermann og Torchmann.
Hvor da blev foretaget sagen nr. 91/1842 gårdmand Søren Rydal af Karup contra møllersvend Jens
Wistisen i Karup mølle angående reelle injurier.
Klageren mødte og fremlagde den udtagne klage i forkyndt stand således: Indstævnede Jens
Wistisen var mødt. Forlig blev prøvet, men var nu ej at opnå.
På anledning forklarede indstævnede dernæst, at han måtte benægte klagerens rigtighed, thi vel
havde han, når klageren stod i vejen for ham i møllen, vist ham ud, og når han ikke godvillig ville
gå, trukket ham ud, men han benægter, nogensinde at have slaget eller sparket ham.
Klageren vedblev hans klage, som han påstod at være rigtig, hvorfor han bad de indkaldte vidner
edelig afhørtes efter de spørgsmål, som dommeren fandt det passende at give efter klagerens
indhold.
Bemeldte vidner Philip Wistisen, Anders Balle, begge af Karup og Wisti Rabis af Mailund blev
påråbte og var mødte. De blev lagte sandhedspligten på hjertet samt betydet, at de skulle beedige
deres aflæggende forklaringer derunder tillige, at de ikke have fordulgte nogen sandhed. Anders
Balle og Wisti Rabis aftrådte, hvorpå i retten fremstod:
1. vidne: Philip Wistisen, søn af sognefoged Wisti Jacobsen af Karup. Han forklarede på
dommerens spørgsmål, at han den 17. maj d.å. kom ind i Karup mølle og fandt der parterne i
uenighed med hinanden. Noget derefter sagde indst. til klageren, at han skulle gå ud af møllen og
han skød til ham, men om han først pålagde ham at gå ud af møllen, eller først skød til ham mindes
ikke. Klageren blev imidlertid stående, hvorpå indst. tog ham og bar ham ud af møllen, men vidnet
så ikke, at han enten slog klageren eller stødte ham omkuld. Endvidere så vidnet, at indstævnte ved
den omhandlede lejlighed tillige med den ene hånd tog klageren i brystet og med den anden hånd
løftede en jernstand mod ham, sigende at han slog til dersom klageren ikke gik. Da vidnet kunne
skønne, at indst. var meget hidsig frygtede han for, at indst. virkelig kunne slå til, greb han efter
jernstangen, og han ved ikke rettere end at han fik fat i den. For resten bevægede indst.s adfærd
klageren til at forlade møllen, thi han blev stående indtil indst. som forhen forklaret bar ham ud.
Klageren stod i møllen, der hvor indstævnte havde sin gang.
Om møllerværket var i gang, da det omforklarede passerede ved han ikke med sikkerhed, dog tror
han det ikke, derimod så han at en mand var kommen med korn i møllen og kort efter blev kværnen
sat i gang. Indst. bruger jævnlig den forommeldte jernstang, når der males.
Da vidnet ikke attråedes videre tilspurgt, blev det forelæst dets aflagte forklaring, hvilken det
ratihaberede som være og fuldstændig sandhed, hvornæst det efter behørig prægnantion med lovens
ed bekræftede at have vidnet sandhed i denne sag og ikke fordulgt nogen sandhed. Demitteret.
2. vidne: Husmand Anders Christensen i Balle, som på dommerens spørgsmål forklarede, at han
den 17. maj d.a. kom med et læs korn til Karup mølle, og da han hørte at der var larm i møllen, gik
han derind. Han traf da der parterne i skænderi, hvorhos indst. med den ene hånd holdt klageren i
brystet. I den anden havde han en jernstang, hvilken han holdt ned mod jorden. Hvad årsagen var til
denne strid ved vidnet ikke, men da han efter at have været ? atter gik tilbage til hans heste i gården, så han
at indstævnte bar klageren ud af møllen og satte ham i gården ved hvilken lejlighed indstævnte så vidt vidnet
så hverken slog klageren eller stødte ham omkuld.

Da vidnet ikke attråedes videre tilspurgt, blev det fremlæst, dets aflagte forklaring hvilken det ratihaberede
som var og fuldstændig sandhed, hvornæst det efter behørig prægnantion ved lovens ed bekræftede at have
vidnet sandhed i denne sag og ikke fordulgt nogen sandhed. Demmiteret.
3. vidne: Husmand Wisti Rabis af Vallerbæk, som på dommerens spørgsmål forklarede, at han sidste søndag
for 8 dage siden var i Karup mølle og så der, at indstævnede ude i gården vendte imod klageren som dog
blev stående på benene, men da indst. derpå atter rendte imod klageren, faldt denne baglæns over på
stenbroen. Hvad der forud var passeret er vidnet ubekendt, men undtages at det hørte, at indstævnede kort
forinden have stødt klageren omkuld, kaldte på denne og sagde han skulle komme hen til ham. Klageren
viste sig straks igen og, efter at være stødt omkuld og vidnet så ikke at noget videre passerede imellem
parterne.
Da vidnet ikke attråedes videre tilspurgt, blev det fremlæst dets aflagte forklaring hvilken det ratihaberede
som var og fuldstændig sandhed hvornæst det efter behørig prægnantion med lovens ed bekræftede at have
vidnet sandhed i denne sag og ikke fordulgt nogen sandhed. Demitteret.
Klageren bad derpå sagen opsat, fordi han agtede at høre et vidne mere til bevislighed for at indstævnte har
stødt ham omkuld. Forevist påstod han indst. dømt til at betale bøde for hans forhold og skadesløse
omkostninger.
Indst. påstod sig frifunden for klagerens tiltale i det han bemærkede, at han anså sig berettiget til at sætte
dem ud af møllen, som var ham i vejen og ikke efter opfordring ville gå ud.
Sagen blev udsat til løverdagen den 6. ds. om eftermiddagen kl. 2 her på kontoret.

Lørdag den 6. august 1842.
Gårdmand Søren Rydahl af Karup contra møllersvend Jens Vistisen i Karup mølle udsat fra 2. d.m.
Ingen af parterne mødte, hvorfor sagen fra retten udgik.

Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreder. Politiprotokol 1842-1845:
(B47-128 side 11b)

AFTÆGTSKONTRKT
Selvejergårdmand Jens Christian Sørensen som under dags dato af min fader Søren Jensen Rydal er bleven
tilskødet dette herværende og påboende sted i Karup by og sogn stående for Hartkorn Ager og Eng ny Matr.
No 11a 5 Skæppe 1 Album med påstående bygninger, avl og afgrøde samt besætning, ud- og indbo, forbinder herved såvel mig, som stedets efterfølgende Ejere at give min fader, bemeldte Søren Jensen Rydal
og Hustru Bodil Hansdatter fri og uden vederlag i nogen måde i deres livstid følgende aftægt:
1.
Jeg indretter til dem fri bolig, bestående af 4 fag hus i den vestre ende af det søndre huus og hvori skal være
et sovekammer, spisekammer, køkken og forstue, hvilken bolig forsynet med loft, vinduer, døre, skorsten og
kakkelovn jeg til enhver tid holder i god og forsvarlig stand.
2.
Jeg giver dem årlig 3 tønder rug, 2 skæppe byg, 2 skæppe boghvedegryn, 2 skæppe malt og 2 tønder
kartofler, som i gode rene sunde og forsvarlige handelsvarer leveres med halvdelen til hvert års 1. maj og 1.
november.
3.
Jeg giver dem hvert års 1. januar 1 lispund tør og saltet flæsk, skåren midt af siden, samt et halvt
svinehoved, når jeg selv slagter svinet. Når jeg selv ingen flæsk har, da leverer jeg dem 1 lispund godt smør
i stedet.
4.
Giver jeg dem ret til daglig at malke, efter omgang året rundt, et af stedets køer og er det da en selvfølge, at
når han træffer på en ? ko, da de intet mælk får.
5.
Jeg giver dem årlig 10 læs god hedetørv á 8 snese til læsset og 12 læs gode skudtørv á 16 snese skruet tørv
hjemført og i hus indsat i rette tider.
6.
Jeg giver dem ret til af stedets fåreflok at udtage 4 får, som jeg med deres yngel vil hvert års slagtetid fodre
og græsse for dem lige med mine egne får.
7.
Af det mig solgte indbo er aftægtsfolkene berettigede til at udtage til brug i deres livstid en dobbeltseng med
gode sengeklæder og lagner, en kakkelovn, samt det fornødne og beholdende køkkentøj, bager- og
bryggerredskaber.
8.
Når aftægtsfolkene begge ved døden er afgåede, da tilfalder deres under 7. post nævnte efterladenskaber mig
eller stedets ejer, men hvad andet eller mere de måtte efterlade dem, deles mellem deres arvinger efter loven.
9.
Jeg giver dem ret til årlig at holde 4 høns ved stedet, samt giver dem årlig frisk rughalm til deres seng. Så
giver jeg og min fader ret til en dag hver måned at benytte en hest til ridebrug, når jeg selv har hest.

10.
Jeg giver dem ret til at græsse en ko for dem lige med mine egne køer, når de selv anskaffer dem er sådan
ko. Så giver jeg dem og årlig, når forlanges 2 Traver plukkelyng, som jeg selv skærer og hjemfører.

11.
Jeg giver dem fornøden pleje og opvartning især i sygdoms eller alderdomstilfælde, samt giver dem frie og
ubehindret adgang til stedets bager- og bryggerhus.
12.
Jeg besørger deres anstændige og hæderlige begravelse i sin tid, efter egnens skik og brug.
13.
Til min søster eller aftægtsfolkenes datter Karen Marie Sørensdatter leverer jeg når hun bliver gift 100
Rigsbankdaler, eller forsåvidt hun og hendes tilkommende mand hellere skulde ønske sådant, er jeg pligtig
at meddele hendes mands skøde på hans egen bekostning, på den ved mit sted liggende og ? havende
særskilte hedelod ved Stordal, forsåvidt denne hedelod på vedkommendes egen bekostning kan fraskilles
min øvrige ejendom; men bliver udparceleringen nægtet eller hun hellere vil have de anførte 100 Rbd, da er
jeg pligtig at betale hende dette beløb.
14.
Jeg er derfor pligtig at gøre bemeldte min søsters anstændige bryllup i sin tid efter egnens skik og brug.
15.
For så vidt min søster bliver i ugift stand er det en selvfølge, at det i 13. og 14. poster til hende betingede
bortfalder aldeles. Den forbemeldte husbetingede aftægt, som uforandret årlig bliver at udrede med til den
sidstes død anslåes til værdi for 5 år 150 Rbd og det som skal udredes til min søster ansættes til 100 Rdb
samt hendes bryllup til 20 Rbd og det hele gives herved prioritet, næstefter 250 Rbd, i forbemeldte min
ejendom med besætning, ud- og indbo. At denne kontrakt, som jeg eller stedets efterfølgende ejer er pligtig i
enhver navnlig henseende at holde mig efterrettelig. – Således mellem os er indgået og oprettet bekræftes
herved med vore hænders underskrifter vidnesfast.
Skrevet i Karup den 29. august 1851.
Foruden underskriften bemærkes, at de i 13. post ommeldte 100 Rbd skulle udbetales hende når hun
forlanger det, uden hensyn til om hun er bleven gift eller ikke.
Datum ut supra.
Søren Jensen Rydal Aftægtsnyder Jens Christian Sørensen Aftægtsyder
Til vitterlighed

L. Mikkelsen

Visti Jacobsen.

Læst den 5. september 1851
Anmærkning: Aftægtsyderens adkomst er tinglæst dags dato med anmærkning om, at en hedelod er
bortlovet. Ejendommen er foregående forhæftet for 300 Rbd.

Kilde:
Lysgaard – Hids herreders skøde- og panteprotokol.
(Viborg Landsarkiv: B47-SP25 fol. 633)

Kvittering på aftægtskontrakt mellem J. C. Sørensen og S. J. Rydal læst 5. september 1851.
Da den kapital stor 240 kr. er to hundrede og fyrretyve kroner som min kone Maren Marie
Sørensdatter efter nærværende kontrakt 13 og 14 post tilkommer mig er for ca. 18 år siden betalt, så
erklærer jeg herved med min underskrift i vidners overværelse, at nævnte fordring må udslettes af
pantebogen uden videre varsel til mig.
Karup den 19. november 1876.
Jacob Vistisen
Til vitterlighed Jens Christian Jensen

Johan P. Jensen

Karup sogns ministerialbog fol. 132 udviser at Søren Jensen Rydal aftægtsmand af Karup er død 17.
– syttende – september 1859, atten hundrede ni og halvtreds og begravet på Karup kirkegård 25.
september s.a., hvilket herved på embeds vegne attesteres.
Frederiks præstegård 12. februar 1886.
Morten Smith, sognepræst
Karup sogns ministerialbog fol. 172 udviser, at Bodil Hansdatter enke og aftægtskone hos
boelsmand Peder Christian Jensen i Karup er død den 14. – fjortende marts 1883 atten hundrede otti
og tre og begravet på sognets kirkegård 22. marts s.a., hvilket herved attesteres på embeds vegne.
Frederiks præstegård den 12. februar 1886.
Morten Smith, sognepræst
Vielsesattest:
Karup kirkebog udviser at ungkarl Jacob Vistisen af Karup 29 år gl. og pigen Karen Marie
Sørensdatter af Karup 29 år gl. er copulerede i Karup kirke den 10. juni 1856 hvilket herved
attesteres.

Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP47 fol. 452)

Jens Christian Sørensen 1851 - 1876
Jens Christian Sørensen var født den 2. september 1823 i Karup som søn af Søren Jensen Rydal og Kirsten
Marie Christensdatter.
Han blev gift den 15. oktober 1851 i Karup Kirke med Kirsten Marie Nielsdatter, der var født ca. 1820 som
datter af gmd. Niels Laustsen af Torup i Sunds sogn. Hendes dåb har vi ikke kunnet finde.
Samme år overtog han forældrenes ejendom. Den havde han i 25 år.
Kirsten Marie Nielsdatter døde den 26. december 1869.
Det ser ud til, at han på et tidspunkt har suppleret sin indtægt med hvervet som landpost. Hvor mange år og
hvornår har vi ikke kendskab til, men i skiftedokumentet efter Kirsten Marie Nielsdatter står han omtalt som
forhenværende landpost.
Jens Christian Sørensen giftede sig anden gang den 12. februar 1878 i Karup kirke med enkekonen Kirstine
Jensen fra Kølvrå, der var enke efter husmand Michel Chr. Laursen i Kølvrå og datter af husmand Jens
Pedersen Nedergaard og hustru Dorthe Marie Jensen af Kragelund.
Jens Chr. Sørensen solgte i 1876 ejendommen til svigersønnen Peder Chr. Jensen for 1200 kroner og en
aftægtskontrakt, der giver ham og hans hustru husly, varme og føden så længe de levede.
Kirstine Jensen døde den 1. juni 1899 i Kølvrå.
Jens Chr. Sørensen døde den 11. februar 1901 i Kølvrå.
Børn af Jens Christian Sørensen og Kirsten Marie Nielsen:
1. Bodil Cathrine Rydal
født 5. august 1852 i Karup.
2. Ane Rydal
født 14. januar 1854 i Karup.
3. Søren Rydal
født 5. oktober 1856 i Karup. Død 4. december 1856.
4. Severine Rydal
født 8. november 1857 i Karup.
5. Niels Jensen Rydal
født 8. marts 1860 i Karup.
6. Knud Jensen Rydal
født 31. november 1863 i Karup. Død den 13. januar 1868.
Ad. 1. Bodil Cathrine Rydal, født 1852. Hun blev gift med Peder Christian Jensen, der blev den næste ejer af
ejendommen.
Ad 2. Ane Rydal, født 1854. Hun er ved skiftet efter moderen, der var død i 1878, bortrejst fra egnen, så hun
har fået sin svoger til at handle på hendes vegne.
Ad 4. Severine Rydal, født 1857. Hun blev gift med snedker Søren Sørensen i Kølvrå.

Folketælling i Karup 1855:
Jens Christian Sørensen
Kirsten Marie Nielsen
Bodil Cathrine Jensen
Ane Jensen
Søren Rydal
Bodil Hansdatter

32 år
35 år
3 år
1 år
72 år
54 år

født i Karup
født i Sinding
født i Karup
født i Karup
født i Sinding
født i Vium

gift
gift
ugift
ugift
gift
gift

gårdmand
hans kone
deres datter
deres datter
aftægtsmand
hans kone, aftægtskone

Folketælling Karup 1870:
Jens Christian Sørensen Rydal
Bodil Kathrine Rydal
Severine Rydal
Niels Jensen Rydal
Bodil Hansdatter

45 år
17 år
12 år
9 år
69 år

født i Karup
født i Karup
født i Karup
født i Karup
født i Vium

enke
ugift
ugift
ugift
enke

gårdmand
hans datter
hans datter
hans søn
aftægtskone.

SKØDE.

Underskrevne selvejerhusmand Søren Jensen Rydal tilstår herved at have uden foregående skriftlig
købekontrakt solgt og afhændet, lige som jeg herved sælger, skøder og fra mig og mine arvinger
aldeles afhænder og overdrager til min søn Jens Christian Sørensen det mig hidtil tilhørende og
påboende sted i Karup by og sogn, forhen af gl. hartkorn ager og eng 1 td. 3 skp. 2 fdk. Men nu
efter den nye matr. no. 11a og efter den fra ejendommen tidligere skete udparcellering hartkorn 5
skp. 1 alb. med påstående bygninger, avl og afgrøde, samt al besætning, ud- og indbo med
undtagelse al det indbo, jeg har forbeholdt mig at udtage til brug for mig og min hustru. Ligeledes
er der mellem køberen og mig dags dato oprettede aftægtskontrakt, alt for den modererede købesum
250 rdl. og på vilkår,
1 at køberen fra dags dato af og fremdeles svarer alle af ejendommen herfra forfaldne kongl.
Skatter, afgifter og andre byrder af hvad man nævnes kan
2 at køberen og stedets efterfølgende ejere forpligtes til i enhver navnlig henseende at holde den
forbemeldte til mig og hustru Bodil Hansdatter oprettede aftægtskontrakt efterrettelig, hvilken
aftægt for 5 år er anslået til 270 rdl.
Og da køberen bemeldte min søn Jens Christian Sørensen har berigtiget købesummen derved at
have overtaget sig den i ejendommen indestående prioritetsgæld 250 rdl. og har udstedt den
ommeldte aftægtskontrakt, så tilskøder jeg ham herved den ommeldte ejendom med alt tilhørende
og tilliggende med de samme herligheder og rettigheder samt byrder og forpligtelser, hvormed jeg
selv har ejet samme, fri for enhvers krav og tiltale.
Til bekræftelse under min hånd vidnesfast.
Skrevet i Karup den 29. august 1851.
Søren Jensen Rydal
Til vitterlighed
Visti Jacobsen
L. Mikkelsen
Læst den 5. sept. 1851 o.s.v.
E.J.Wadum konst.
Anm: Sælgerens adkomst er tinglæst 16. oktober 1820 /:12-297:/. Ved kontrakt tingl. den 13.
oktober 1828 /:15-362:/ er en hedelod bortlejet. Ejendommen er forhæftet for 150 rdl, 50 rdl og 100
rdl. efter pantebog, tinglæst 21. juli og 4. august 1837/:18-252 og 60?:/ og den 10. januar 1845
/:21-30:/.
Haxthausen.

Kilde: Lysgård og Hids herreds skøde- og panteprotokol (B47-SP25 fol. 633)

SKØDE
Underskrevne selvejer boelsmand Jens Christian Sørensen af Karup tilstår herved at have solgt
ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til min svigersøn Peder
Christian Jensen og hans arvinger den mig ifølge skøde af 29. august 1851, læst til tinge den 5.
september 1851 ejende og påboende sted i Karup der efter frasalg endnu har hartkorn 4 Skæpper og
3 Fjerdingkar. Gl. skat 10 kr 20 øre under Matr.no 11a og 11f med påstående bygninger og
underliggende ejendomme, isået sæd, avl og afgrøde, ud- og indvendig besætning med undtagelse
af hvad jeg forbeholder mig at medtage i min aftægtsbolig, og medfølger i købet den mig efter
skøde af 4. november 1867, læst 20. december s.å. medejende engparcel Matr.no 8c af hartkorn 2¼
Alb. Gl. skat 54 øre alt for den akkorderede købesum 1200 kr. er tolv hundrede kroner og på vilkår:
Køberen tager fra i dag af det heri solgte og herved selvfølgelig alle af stedet gående kongelige
skatter, tiender og øvrige påbud af hvad navn nævnes kan og respekterer den af mig og min afdøde
fader, Søren Jensen under 29. august 1851, læst 5. september s.å. oprettet aftægtskontrakt hvilke for
5 år udgør 540 kr. og tillige respekterer en af mig i forening med bymændene i Karup under 5.
februar 1852, læst 20. s.m. oprettet kontrakt betræffende overrislingsanlæg og endvidere en af mig i
forening med flere af bymændene i Karup og parcellister fra samme under 12. juli 1857, oprettet
kontrakt også angående overrislingsanlæg og endelig en under 20. august 1875, læst 10. september
s.å. med ejeren af Karup mølle i forening med flere oprettet vandingskontrakt.
Og da nu køberen har tilfredsstillet mig for den akkorderede købesum samt givet mig sikkerhed for
den mig af stedet betingede aftægt, hvilke for 5 år udgør 800 kr., så erklærer jeg herved at
ovennævnte sted nu herefter skal tilhøre merbemeldte min svigersøn Peder Christian Jensen med de
samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser alt som jeg selv efter ovennævnte mine
tvende skøder har ejet samme fri for enhvers beføjede krav og tiltale og er jeg pligtig at hjemle ham
det solgte efter loven.
Dette skøde som kan læses til tinge uden mig at varsle bekræfter jeg herved med min underskrift
vidnesfast.
Karup den 2. februar 1876.
Jens Christian Sørensen (m.f.p.)
Til vitterlighed: M. C. Nielsen Visti Vistisen
I anledning af denne handel er der til de fattiges kasse erlagt 16 øre.
I bestyrelsen for de fattiges kasse den 2/2 1876
M. C. Nielsen
Læst den 30. juni 1876. Anm. På matr.no 11a og 11f hviler 2de kontrakter om afbenyttelsen af
vand, tinglæst den 20. februar 1852. Ejeren af Matr.no 11c har ret til vejfart og til en
vandledningsgrøft over ejendommen. Sælgeren står indregnet som ejer af halvdelen af ejendommen
Matr.no 8c af Karup af hartkorn 2¼ alb. Og på den anden halvdel hviler aftægt og en
kautionsforpligtelse for 2000 kr. Herholdt

Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP38 fol. 623)

Skiftedokument vedr. Kirsten Marie Nielsen (Rydahl)
Skiftedokumenter B47 – 5555:
Ifølge Ministerialbøgerne for Karup sogn har afdøde Kirsten Marie Nielsen, gift med
forhenværende post Jens Christian Sørensen (Rydahl) af Karup, efterladt sig følgende fire børn:
1. Bodil Cathrine Rydahl f. 5. aug. 1852 gift den 7. dec. 1875 med boelsm. Peder Christian
Jensen af Karup.
2. Ane Rydahl f. 14. jan. 1854
3. Severine Rydahl f. 8. nov. 1857
4. Niels Jensen Rydahl f. 8. maj 1860,
Kirsten Marie Nielsen, børnenes moder døde 26. dec. 1869 og begravedes 2. jan. 1870. Dette
attesteres på embeds vegne under egen hånd.
Frederiks præstegård 26. jan. 1878.
Underskrevet C.O. Andresen, sognepræst
Fuldmagt:
Undertegnede Ane Rydahl befuldmægtiger herved min svoger boelsm. Peder Christian Jensen af
Karup til på mine vegne at møde i Lysgård m.fl. h. skifteret ved behandlingen af min den 26. dec.
1869 afdøde moder Kirsten Marie Nielsen og efterlevende mand aftægtsm. i Karup Jens Christian
Sørensen Rydahls fællesbo, og skal han være bemyndiget til at modtage og kvittere for min
arvepart, renonuiere ??? på denne afgive erklæringer på mine vegne, og på mine vegne have samme
gyldighed som om det var foretaget eller vedtaget af mig selv personlig.
til Bekræftelse med min og min kurators underskrift.
d 28. jan. 1878
Underskrevet Ane Rydahl.

AFTÆGTSKONTRAKT

Oprettet under dags dato imellem undertegnede boelsmand Jens Christian Sørensen og dennes svigersøn
Peder Christian Jensen, begge af Karup førstnævnte som nyder og sidstnævnte som yder.
1.
Jeg Jens Christian Sørensen der med skøde af dags dato har overdraget mit hidtil ejende og påboende sted,
Matr.nr. 11a m.fl. i Karup forbeholder mig herved ret til indtil min død at bebo 4 fag i den på stedet værende
søndre hus som yderen skal istandsætte på mit forlangende i alle måder med fornøden loft, skorsten,
skillerum, vinduer og døre og bagerovn, kort, i alle måder efter mit tillige forlangende og vedligeholde
samme både ind og udvendig både på tag og fag og skal yderen stedse sørge for at den på huset liggende
tække er af den beskaffenhed at den kan være vandtæt og skulle aftægtshuset forulykkes ved ildebrand, da
skal yderen forskaffe nyderen en passende beboelseslejlighed i muligen nærhed, imedens bygningerne er
nedbrændte og senest ½ år efter branden skal aftægtshuset være opført og færdigt til beboelse alt efter
nyderens billigere forlangende og skal da stå i samme forhold til de andre bygninger som før branden og på
denne min bolig skal yderen levere mig årlig indtil min død uden nogen vederlag følgende præstationer:
2.
2 tdr. rug, 2 skp boghvedegryn, 1 skp hele byggryn, 1 skp bygmalt, 2 tdr friske ? spisekartofler fri for små
kartofler. Alle disse varer leveres med halvdelen hvert års 1. maj og 1. november og skal være rene sunde
gode og forsvarlige handelsvarer og med lovbestemte mål og vægt. 6 snese friske hønseæg leveres med 2
snese til hvert års påske, 2 snese til års pinse og 2 snese til hvert års Mikkelsdag, 1½ lispund tørsaltet flæsk
af mellemsiden og når yderen selv feder og slagter eller lader slagte et svin, da skal nyderen have det ene
halve svinehoved efter eget valg. Den første dag i hver af årets 12 måneder leveres der nyderen ½ pund
smør, 1 potte godt dansk kornbrændevin, og 1 pund Cikorier (kaffetilsætning) leveres til hvert års jul, og som
før bemærket må alle de her nævnte varer være rene og sunde varer og med lovbestemte vægt forsvarlig i
enhver henseende. Yderen skal besørge nyderens korn formalet og bagt i brød når forlanges.
3.
Som mælk leveres der daglig hver morgen på nyderens bopæl i tidsrummet fra 1. maj og til 1. november 2
potter, og i tidsrummet fra 1. november til 1. maj 1 potte alt i nymalket komælk
ren og uforfalsket
og skulle det indtræffe om vinteren at yderen ingen mælk selv har, da skal nyderen være tilfreds med et
lignende mål almindelig øl. Og forbeholder nyderen sig fri adgang til stedets brønd og afbenyttelse af
brøndredskaber.
4.
Som ildebrændsel leverer yderen årlig til nyderen 5 læs hedetørv á 8 snese pr. læs og 10 læs skudtørv á 16
snese pr. læs, samt tilstrækkelig lyng til bjergning, alt i rette bjergningstid gravet, tørret, hjemkørt og
ordentlig istaksat ved aftægtsboligen eller bragt i hus efter nyderens forlangende eller tilbørlig hyllet og
tildækket for regn og uvejr. Askeaffald er yderen uvedkommen.

5.
Yderen skal årlig græsse fodre og passe 2 får med lam til hvert års Mortensdag for nyderen, forsvarlig og
godt alt som sine egne, dog dersom yderen ingen får og kreaturer selv har, skal han heller ingen underholde
for nyderen. Yderen skal på forlangende besørge fårene vasket og klippet.
6.
Hvert forår og hvert efterår skal yderen på nyderens forlangende levere ham tilstrækkelig frisk rughalm til
hans seng, og skal yderen afgive så meget veltilberedt jord hvert forår som behøves til at sætte ½ skp
kartofler for at bære frugt og forrette alt kornarbejde.
7.
Nyderen forbeholder sig ret til når han vil gøre brug af den heri beskrevne aftægtsbolig i hans sted
igentræde de 3 fag storstue i søndre ende af stuehuset som da og ligeledes skal indrettes efter nyderens
billige forlangende til beboelse i enhver henseende da at medtage ind i hans aftægtsbolig, hans seng som
skal være forsvarlig så og alt anden indbesætning som efter billighed er nødvendig til husholdning og
forbeholder nyderen sig fri passage i og omkring ved stedet.
8.
Yderen skal yde nyderen en omhyggelig og tilstrækkelig pleje såvel i sunde som under svage og gamle dage
i al henseender såsom med syning, vaskning og andet mere og sygdomsdage skal yderen for egen regning
besørge præsten hentet og befordre ham hjem igen og besørge nyderens hæderlige begravelse såfremt han
forbliver hos yderen til hans dødsdag men ellers ikke og derfor beholde samtlige hans efterladenskaber med
undtagelse af hans klæder som skal tilhøre hans søn Niels Jensen.
9.
Skulle aftægtsnyderen få i sinde at fraflytte aftægtsboligen, da skal yderen befordre ham hans aftægt en
vejlængde hvorhen nyderen forlanger det indtil 1½, er en og en halv, mil med undtagelse af mælk, husveje
og ildebrændsel for hvilke præstationer yderen årlig leverer til nyderen på dennes bopæl 40 kr., er fyrretyve
kroner, som erlægges med halvdelen i hvert års 11. juni og 11. december terminer, og skulle nyderen atter få
i sinde at drage tilbage i aftægtsboligen, da skal dette være ham tilladt, så ofte han forlanger det med ½ år
forudgående varsel til yderen og kontrakten træder da i sin oprindelige kraft igen.
10.
Jeg Peder Christian Jensen forpligter herved både mig og arvinger til at udrede de i denne kontrakt bestemte
præstationer til min svigerfader J.C.Sørensen til de deri bestemte tider og steder promte og skadesløse i
enhver henseende og til sikkerhed herfor pantsætter jeg herved med prioritet næstefter aftægtskontrakt af 29.
august 1851 læst 5. september s.a. hvilke aftægt for tiden udgør 540 kr. på første prioritet mit efter skøde af
dags dato ejende og påboende sted i Karup, der står for hartkorn henholdsvis 4 skp 3 fdk, gl.skat 10 kr. 20
øre under Matr.nr. 11a , 11 fdk og 2 ¼ alb, gl.skat 54 øre Matr.nr. 8c med påstående bygninger til og
underliggende ejendomme, isået sæd, avl og afgrøde så og i min besætning ud og indvendig intet i nogen
måde undtagen af hvad jeg ejer eller ejende vorder og bliver kontrakten for min regning at tinglæse.

For det stemplede papirs skyld anslås de i denne kontrakt årlige fastsatte ydelser beregnet dels efter
kapitelstakst dels efter egnens gængs præses til 156 kr. årlig taget 5 gange =
780 kr.
Aftægtsboligens indretning er =
10 ”
Begravelsesomkostninger =
10 ”
800 kr.
At vi således er komne overens bekræfter vi herved med vore hænders underskrifter vidnesfast.
Karup den 2. februar 1876.
Som nyder: Jens Christian Sørensen (m.f.p. ved V.Vistisen) Som nyder: Peder Christian Jensen
Til vitterlighed: Visti Vistisen M.C.Nielsen
Læst den 24. maj 1878. Anm. På Matr.nr. 8c hviler en den 10. september 1875 tinglæst forening om
afbenyttelse af en herved tilledningsgrøft. Aftægtsyderen har ikke tinglæst adkomst på mere end
halvdelen af denne ejendom. På den anden halvdel hviler aftægt ifølge kontrakt læst 17. september 1875 en
kautionsforpligtelse for 2000 kr. tinglæst d.d. På Matr.nr. 11a og 11f i Karup hviler tvende
den 20.
februar 1852 tinglæst kontrakter om afbenyttelsen af vandløb og har ejeren af Matr.nr. 11e ret til vejfart og
til en vandledningsgrøft over ejendommen. Herholdt

Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP39 fol. 947)

Peder Christian Jensen 1876 - 1896
Peder Christian Jensen var født den 7. december 1849 i Haderup sogn som søn af gårdmand Jens
Andersen og hustru Else Kathrine Jeppesdatter.
Han blev gift den 7. december 1875 i Karup kirke med Bodil Cathrine Rydal, der var født den 5.
august 1852 i Karup som datter af Jens Chr. Sørensen og hustru Nielsine Marie.
Han købte i 1876 ejendommen af sin svigerfader. Foruden købesummen skulle svigerforældrene
have aftægt på ejendommen. Svigerfaderen giftede sig allerede i 1878 med Kirsten Jensen fra
Kølvrå. Hun var enke med et husmandsted, så svigerfaderen var nok flyttet dertil.
Peder Christian Jensen fik lov til at udstykke noget af ejendommens jord og han solgte 2 parceller
til Palle Christen Nielsen, ejendom 15.
I 1896 solgte han ejendommen og flyttede fra sognet. Vi har ikke kunnet finde, hvor de er flyttet
hen. Der er ikke nogle af børnene, der er døde eller er blevet gift i Karup.
Børn af Peder Christian Jensen og Bodil Cathrine Rydal:
1. Else Marie Jensen,
født den 3. oktober 1876 i Karup.
2. Jens Christian Jensen
født den 14. juni 1878 i Karup.
3. Jens Andersen Jensen
født den 4. januar 1880 i Karup.
4. Anders Jensen
født den 8. juni 1881 i Karup.
5. Boline Petrine Jensen
født den 10. februar 1883 i Karup.
6. Kjeld Marinus Jensen
født den 17. juli 1884 i Karup
7. Ane Marie Karoline Dorthea Jensen født den 29. maj 1886 i Karup
8. Otto Jensen
født den 18. maj 1888 i Karup.
9. Anine Jensen
født den 28. maj 1890 i Karup
Ad 8. Otto Jensen, født 18. maj 1888 i Karup.
Omtalt i Viborg Stift Folkeblad nr. 96 1924: ”Forulykket i Amerika. ”Nordlyset” i New York
meddeler, at den 37-årige jernbygningsarbejder Otto Jensen, der var født i Karup, er omkommet ved
at styrte ned fra en under opførelse værende bygning. Han faldt ned fra 14. sal, men fik fat i næste
sals jernbjælke, men måtte slippe taget. Han styrtede derefter ned til 9. sal, hvor han tørnede mod
noget træværk, der knækkede under ham, og havnede til sidst hovedkulds på klippegrunden. Han
døde dog først seks timer efter faldet.
Folketælling i Karup:
1880:
Peder Christian Jensen
Bodil Catrine Jensen f. Rydal
Else Marie Jensen
Jens Christian Jensen
Bodil Hansdatter

30 år
27 år
3 år
1 år
79 år

født i Haderup
født i Karup
født i Karup
født i Karup
født i Vium

gift
gift
ugift
ugift
enke

husejer.
hans kone
deres barn
deres barn
aftægtskone.

1890:
Peder Christian Jensen
Bodil Catrine Jensen
Else Marie Jensen
Anders Jensen
Boline Petrine Jensen
Kjeld Marinus Jensen
Ane Marie Jensen
Otto Jensen

40 år
37 år
13 år
8 år
6 år
5 år
3 år
1 år

født i Haderup
født i Karup
født i Karup
født i Karup
født i Karup
født i Karup
født i Karup
født i Karup

gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift

husmand
hans kone
deres barn
deres barn.
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn.

SKØDE
Underskrevne selvejer boelsmand Jens Christian Sørensen af Karup tilstår herved at have solgt
ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til min svigersøn Peder
Christian Jensen og hans arvinger den mig ifølge skøde af 29. august 1851, læst til tinge den 5.
september 1851 ejende og påboende sted i Karup der efter frasalg endnu har hartkorn 4 Skæpper og
3 Fjerdingkar. Gl. skat 10 kr 20 øre under Matr.no 11a og 11f med påstående bygninger og
underliggende ejendomme, isået sæd, avl og afgrøde, ud- og indvendig besætning med undtagelse
af hvad jeg forbeholder mig at medtage i min aftægtsbolig, og medfølger i købet den mig efter
skøde af 4. november 1867, læst 20. december s.å. medejende engparcel Matr.no 8c af hartkorn 2¼
Alb. Gl. skat 54 øre alt for den akkorderede købesum 1200 kr. er tolv hundrede kroner og på vilkår:
Køberen tager fra i dag af det heri solgte og herved selvfølgelig alle af stedet gående kongelige
skatter, tiender og øvrige påbud af hvad navn nævnes kan og respekterer den af mig og min afdøde
fader, Søren Jensen under 29. august 1851, læst 5. september s.å. oprettet aftægtskontrakt hvilke for
5 år udgør 540 kr. og tillige respekterer en af mig i forening med bymændene i Karup under 5.
februar 1852, læst 20. s.m. oprettet kontrakt betræffende overrislingsanlæg og endvidere en af mig i
forening med flere af bymændene i Karup og parcellister fra samme under 12. juli 1857, oprettet
kontrakt også angående overrislingsanlæg og endelig en under 20. august 1875, læst 10. september
s.å. med ejeren af Karup mølle i forening med flere oprettet vandingskontrakt.
Og da nu køberen har tilfredsstillet mig for den akkorderede købesum samt givet mig sikkerhed for
den mig af stedet betingede aftægt, hvilke for 5 år udgør 800 kr., så erklærer jeg herved at
ovennævnte sted nu herefter skal tilhøre merbemeldte min svigersøn Peder Christian Jensen med de
samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser alt som jeg selv efter ovennævnte mine
tvende skøder har ejet samme fri for enhvers beføjede krav og tiltale og er jeg pligtig at hjemle ham
det solgte efter loven.
Dette skøde som kan læses til tinge uden mig at varsle bekræfter jeg herved med min underskrift
vidnesfast.
Karup den 2. februar 1876.
Jens Christian Sørensen (m.f.p.)
Til vitterlighed: M. C. Nielsen Visti Vistisen
I anledning af denne handel er der til de fattiges kasse erlagt 16 øre.
I bestyrelsen for de fattiges kasse den 2/2 1876
M. C. Nielsen
Læst den 30. juni 1876. Anm. På matr.no 11a og 11f hviler 2de kontrakter om afbenyttelsen af
vand, tinglæst den 20. februar 1852. Ejeren af Matr.no 11c har ret til vejfart og til en
vandledningsgrøft over ejendommen. Sælgeren står indregnet som ejer af halvdelen af ejendommen
Matr.no 8c af Karup af hartkorn 2¼ alb. Og på den anden halvdel hviler aftægt og en
kautionsforpligtelse for 2000 kr. Herholdt

Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP38 fol. 623)

SKØDE

Undertegnede Peder Christian Jensen af Karup tilstår herved at have solgt ligesom jeg herved
skøder og endelig afhænder til husmand Niels Nielsen sammesteds parcellerne matr.nr. 11k af
Karup af hartkorn 1 skp 0 fdk 1 alb. gl.skat 2 kr. 34 øre og matr.nr. 5e af Haurdal gl. skat 29 øre,
men uden hartkorn, hvilke parceller er ? og skyldsatte som anført med indenrigsministeriets
udstykningsapprobation af 30. juni 1891, ved hvilken der derhos er pålignet 11k i vederlag for
præstens småredsel ¼ fdk byg, for præstetiende 2¾ fdk rug og for kongekorntiende ¾ fdk byg og ¾
fdk rug.
De solgte parceller er taget i besiddelse af køberen, der svarer alle skatter, afgifter og tiender deraf
som fremtidig opkræves, og som skal respektere forskellige tinglæste vandingskontrakter og
overenskomster, vejret for ejeren af 11e Karup, forpligtelse hvad angår 5e til vedligeholdelse af en
brønd. Matr.nr. 5e er derhos behæftet med en beboelsesret for Ane Marie Mikkelsen m.v., hvilken
hæftelse dog ikke vedkommer parcellen, hvad dog ikke af pantebogen kan ses.
Og da nu køberen har fyldestgjort mig for købesummen 800 kr. skriver otte hundrede kroner, så
fraskriver jeg mig herved enhver lod og del i de solgte parceller, der derimod skulle tilhøre køberen,
som hans fuldkomne ejendom med samme herligheder og rettigheder, byrder og pligter, hvormed
jeg selv har været ejer deraf under hjemmelsansvar efter loven.
P.t. Kjellerup den 8. februar 1892.
P. Kr. Jensen
Til vitterlighed: N. Petersen

L. P. Petersen

I henhold til indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 27. juni 1891, hvorefter matr.nr. 11k
af Karup by og sogn er skyldsat for hartkorn 1 skp 0 fdk 1 alb, gammelskat 2 kr. 34 øre, medens
matr.nr. 5e Haurdal by, Frederiks sogn, er skyldsat for gammelskat 2 øre, uden hartkorn, haves der
fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning af erindre.
Viborg stiftamt den 19. febr. 1892. Andr. Skrike
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 26. februar 1892 og indført i
skøde- og pantebogen.
Christopher Krabbe

Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP50 fol. 1175)

Jens Chr. Mikkelsen 1896 - 1901
Jens Christian Mikkelsen var født den 19. marts 1836 som søn af Søren Mikkelsen og Inger
Jensdatter af Karup
Han blev gift den 6. marts 1861 i Karup kirke med Christiane Laustdatter der var datter af
skolelærer Laust Mikkelsen og hustru Kirsten Christensdatter. (Han blev gift med sin fars 1. kones
datter, se under ejendom 14).
De boede først nogle år i Karup, så købte Jens Chr. Mikkelsen et husmandssted i Kølvrå. Her boede
svigerfaderen hos dem. Han fik pension, så det har nok kunnet hjælpe, for det har sikkert ikke været
let at få det daglige brød ud af det lille husmandssted. Senere flyttede de til Karup.
I 1896 købte han ejendommen her. Den beholdt de i 5 år, så solgte han den til den unge Martinus
Nielsen og fik samtidig en aftægtskontrakt. Det har nok ikke været så let at få aftægten, for
ejendommen blev allerede solgt 2 år efter. Og allerede et år efter gik den på tvangsauktion. Da må
aftægtskontrakten være ophævet for den står ikke i ejendommens forpligtelser. De boede dog stadig
på ejendommen ved folketællingen i 1906. da ernærede han sig som uldstrikker. I 1911 var han
arbejdsmand, selv om han var 75 år gammel. I 1911 fik ægtefolkene alderdomsunderstøttelse
Jens Chr. Mikkelsen døde den 11. april 1918. De boede da på Karup mølle.
Kristiane Mikkelsen døde den 18. oktober 1921.
Jens Christian Mikkelsen og Christiane Laustdatters børn:
1. Laust Mikkelsen
født den 26. juli 1861 i Karup.
2. Laurine Mikkelsen
født den 1. november 1863 i Karup.
3. Søren Christian Mikkelsen født den 5. oktober 1876 i Karup.

Død den 10. januar 1862.
Død den 8. august 1873.

Ad 3. Søren Christian Mikkelsen, født 1876. Han må være død inden 1901, for i den folketælling
står der, at de havde fået 3 børn, der alle var døde.

Folketælling Kølvrå 1870:
Jens Chr. Mikkelsen
33 år gift født i Karup
Christiane Laursdatter
32 år gift født i Haderup
Laurine Mikkelsen
6 år ugift født i Karup
Laust Mikkelsen
80 år enke født i Haderup

jordbruger
hanskone
deres barn
svigerfader, pensioneret lærer.

Folketælling Karup 1890:
Jens Chr. Mikkelsen
Kristiane Laursdatter
Søren Chr. Mikkelsen
Karen Marie Mikkelsen
Peder Christensen Gaard

husmand
hans kone
deres barn
husfaders søster, fattigforsørges.

53 år
52 år
13 år
49 år
83 år

gift
gift
ugift
ugift
enke

født i Karup
født i Haderup
født i Karup
født i Karup
født i Karup

Folketælling Karup 1901:
Jens Chr. Mikkelsen
gift født 10. marts 1836 i Karup landmand
Kristiane Mikkelsen
gift født 1. maj 1837 i Haderup hans kone

SKØDE
Undertegnede Peder Christian Jensen i Karup tilstår herved at have solgt, ligesom jeg skøder og
aldeles afhænder til Jens Christian Mikkelsen efternævnte ejendom, som har tilhørt mig ifølge
skøder tinglæste 30. juni 1876 og 19. november 1886, nemlig:
1. Matr.nr. 11a i Karup af hartkorn 2 skp 2 fdk 1 alb, gl.skat 5,54 kr., således betegnet og skyldsat
ved indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 27. juni 1891, ved hvilken derhos er
pålignet ejendommen i nedslag for præstetiende 1 skp 2 5/12 fdk rug, for præstens småredsel ¼
fdk byg, for kongekorntiende 1 skp rug og 1¾ fdk byg.
2. Matr.nr. 5b af Haurdal i Frederiks sogn af hartkorn 1¾ alb, gl.skat 27 øre.
3. Anpart af kirketiende af matr.nr. 11a.
4. De på de solgte ejendomme beliggende bygninger med alle deri værende mur- og nagelfaste
genstande, alene medtagen kakkelovn og grubegryde, samt en del besætningsgenstande og
avlsredskaber efter nærmere aftale.
Overdragelsen er bl.a. sket på vilkår:
1. Køberen overtager ejendommen den 1. september d.a., indtil hvilken dag sælgeren besidder den
og tager den indtægt, som ejendommens besætning giver, medens han har forpligtelse til så
længe at passe ejendommen forsvarligt, derunder høstens bjergning.
2. Køberen skal svare amtstueskatterne af ejendommen for tiden fra 1. juli d.a., de kommunale
afgifter fra 1. oktober d.a. og tienderne som fremtidig forfalde.
3. Køberen skal respektere den på matr.nr. 5b hvilende forpligtelse i henseende til vedligeholdelse
af byens brønd og de på matr.nr. 11a hvilende kontrakter i henseende til vandløb og vejfart.
Købesummen har været bestemt til 2500 kr. skriver to tusinde fem hundrede kroner, hvoraf 500 kr.
for medfuldt løsøre. Denne købesum er berigtiget ved kontant betaling og ved udstedelse af
obligation. Og da jeg således er fyldestgjort for overdragelsen, fraskriver jeg mig herved enhver lod
og del i den solgte foran betegnede ejendom, der med tilbehør som nævnt fra nu af skal tilhøre
køberen som hans fuldkomne ejendom med de samme herligheder og rettigheder, byrder og
forpligtelser, hvormed jeg selv har været ejer deraf, fri for enhvers beføjede tiltale.
p.t. Kjellerup, den 21. juli 1896.
Peder Kr. Jensen
Til vitterlighed:

J.P.Hermansen

L.P.Petersen

I henhold til indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 27. juni 1891, hvorefter matr.nr. 11a
af Karup by og sogn er skyldsat for hartkorn 2 skp 2 fdk 1 alb, gammelskat 5 kr. 54 øre, haves der
for denne parcels vedkommende fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at erindre.
Viborg stiftamt den 25. juli 1896. Stiftamtmand Fr. Ed. Reisz
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 31. juli 1896 og indført i
skøde- og pantebogen.
Christopher Krabbe

Kilde: Lysgård med flere herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP 54 fol. 7)

AFTÆGTSKONTRAKT.
Undertegnede Martinus Nielsen som i dag er tilskødet ejendommen Matr.no 10f og 11a Karup, samt 5b
Haurdal har i den anledning i forening med min kurator påtaget mig nævnte ejendoms senere ejere følgende
forpligtelser overfor den tidligere ejer Jens Kristian Mikkelsen og hustru Kristiane Laustsen så længe nogen
af dem lever:
1.
Til fri bolig overlades dem 4, 5 og 6 fag af stuehuset, regnet fra søndre ende. Denne bolig, hvori de selv
anbringe kakkelovn, og hvortil de har egen indgang, have de ret til at foretage sådanne forandringer i som de
selv ønske foretagne. I øvrigt skal jeg holde boligen forsvarlig ved lige på tag og fag, ud og indvendig og
skulle den forgå ved ulykkestilfælde skal jeg snarest muligt og inden et halvt år derefter genopføre den på
samme sted og midlertidig skaffe dem passende bolig andetsteds.
2.
Til deres ildebrændsel skal jeg stedse overlade dem tilstrækkeligt og særlig afskillet rum i stedets tørvehus.
3.
Jeg skal daglig give dem 1 pot nymalket mælk, indbragt i deres bolig i rene kar.
4.
Jeg skal årlig give dem 3 snese hønseæg med 10 stk. den 1. dag i hver af månederne maj til oktober
inklusive.
5.
Jeg skal stedse give dem omhyggelig og kærlig pasning og pleje, ligesom jeg skal besørge deres vask og
anden renlighed, deres byærinder og deslige, alt på forlangende.
6.
Skulle de eller den længstlevende få i sinde at fraflytte boligen og tage bopæl andetsteds bortfalder alt hvad
foran er betinget og tilsagt; men som vederlag derfor skal der årlig betales et beløb af 50 kr., skriver
halvtreds kr., der skal betales på deres nye bopæl med halvdelen hver 1. maj og den anden halvdel hver 1.
november stedse et halvt år forud. I tilfælde af at jeg sælger ejendommen, bliver det i nærværende post
ansatte vederlag at forhøje til 60 kr.
7.
Såfremt jeg endnu ejer ejendommen, når den længst levende af dem afgår ved døden, har jeg forpligtelse til
at besørge og bekoste deres begravelse efter skik og brug, men erholder som vederlag derfor, alt hvad den
afdøde efterlader sig.
8.
Til sikkerhed for prompte og skadesløs opfyldelse af nærværende kontrakt, hvis præstationer haver en
kapitalværdi af 400 kr., hvorunder begravelsen er indbefattet meddeler jeg herved panteret i den mig
tilhørende forannævnte ejendom af Hartkorn i alt 2 Skæpper, 2 Fjerdingkar og 1¼ Album med kirketiende af
10f og 11a, påstående bygninger og mur og nagelfaste genstande, afgrøde, gødning, besætning og
avlsredskaber og i assurancesummerne i ildebrandstilfælde, alt med prioritet næstefter 2.700 kr. som må
indestå forud til husmandskreditforeningen. Om de i øvrigt på ejendommen hvilende i mit skøde ommeldte
hæftelser frafaldes anmærkning.

9.
I søgsmålstilfælde vedtages hurtig retsforfølgning efter frd. 25. januar 1828 ligesom jeg vedtager, at jeg når
jeg i det væsentlige taber sagen skal betale skadesløse omkostninger.
P.t. Kjellerup den 29. april 1902. J. Kristian Mikkelsen. Martinus Nielsen M. C. Nielsen (kurator)
Til vitterlighed: D. Petersen L. P. Petersen
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 2. maj 1902 og indført i skøde og
pantebogen. Kuratorbeskikkelse stpl. 1 kr. Herved beskikkes landpost Mads Chr. Nielsen i Karup til kurator
for den mindreårige Martinus Nielsen, født 30. januar 1883.
Lysgård m.fl. herreders kontor Kjellerup den 29. april 1902. L. P. Petersen konst.

Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol:
(B47-SP57 fol. 46)

Martinus Nielsen 1901 - 1903
Martinus Nielsen var født den 30. januar 1883 som søn af Mads Chr. Nielsen og hustru Ane Marie
Elisabeth Philbert fra ejendom 25.
Han købte ejendommen i 1901 men allerede i 1903 solgte han den igen
Hvor han så tog hen, ved vi ikke, men han er ikke i folketællingen i Karup i 1906.

SKØDE
Undertegnede Jens Christian Mikkelsen tilstår herved at have solgt, ligesom jeg skøder og endelig
afhænder til Martinus Nielsen den mig ifølge skøder, tinglæst 31. juli 1896 og 18. december s.a.
tilhørende ejendom:
Matr.nr. 11a Karup, Hartkorn
2 skp 1 fdk 2¼ alb
Gl.skat kr. 5,23
”
10f
”
”
0 ”
0 ”
¼ ”
”
” 0,07
”
5b Haurdal, Frederiks sogn 0 ”
0 ”
1¾ ”
”
” 0,27
Med anpart af kirketiende af Matr.nr. 10f og 11a.
Der medfølger de på ejendommen beliggende bygninger og hvad der i disse er af mur- og nagelfaste
genstande med undtagelse af kakkelovnen Hvorhos medfølger hvad der på ejendommen er af
afgrøde, korn, gødning samt 3 køer, 12 høns, 1 plov, 1 harve, skovle og grebe.
Den solgte ejendom og hvad dermed følger overtages straks af køberen som deraf skal svare skatter
og afgifter for indeværende halvår og fremtidig og som skal respektere nogle under 20. februar
1852, tinglæste kontrakter om afbenyttelse af vand, overenskomst om overrislingsanlæg tinglæst
20. oktober 1882, og ret for ejeren af matr.nr. 11e til vej og grøft ifølge skøde tinglæst 13. januar
1871.
Køberen har forpligtelse til at overtage den på ejendommen hvilende gæld til
husmandskreditforeningen efter obligation for 1.500 kr., hvormed han er bekendt, hvoraf han skal
svare de ydelser som herefter forfalde. Reservefondsandelen tilkommer køberen. Ved kontrakt af i
dag som samtidig hermed tinglæses har køberen forpligtet sig og senere ejere til at svare mig og
hustru ydelser af kapitalværdi 400 kr. Desforuden har der været betinget en købesum af 2.400 kr.,
hvoraf 500 kr. for løse dele. Hvilken købesum er berigtiget ved køberens forpligtelse til at overtage
fornævnte prioritetsgæld og på anden måde. Jeg er således fyldestgjort for overdragelsen og jeg
fraskriver mig derfor herved enhver lod og del i den solgte ejendom der derimod, med tilbehør, som
anført, fra nu af skal tilhøre køberen som hans fuldkomne ejendom med de samme herligheder og
rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed jeg selv deraf har været ejer fri for enhvers beføjede
tiltale. Forpligtelse angående byens brønd behæfter matr.nr. 5b. Skønt der ikke er betinget andet
vederlag end foran nævnt bemærkes alene af hensyn til afgiftsberegningen at det solgte i det hele
har en værdi af 6.000 kr.
Kjellerup den 29. april 1901.
J. Kristian Mikkelsen
Til vitterlighed: D. Petersen L. P. Petersen
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 2. maj 1902 og indført i
skøde- og pantebogen.
L. P. Petersen
konst.

Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP57 fol. 26)

Anders Peder Andersen 1903 - 1905
Anders Peder Andersen blev født den 4. marts 1867 i Svostrup, som søn af gårdmand Jens
Andersen og hustru Ane Bolette Pedersen.
Ved folketællingen i Svostrup i 1901 står han som gårdejer. Det ser ud til at både hans mor og far er
døde, og hans stedmoder står som gårdejer af en anden gård. Det er muligt, at faderen havde haft 2
gårde. Så er skiftet efter ham nok færdigbehandlet, og Anders Peder Andersen har måske fået
udbetalt sin arvepart. Den har han så sat i ejendommen i Karup i 1903. Den har han imidlertid ikke
kunnet klare, så allerede i 1904 begærede husmandskreditforeningen ejendommen sat på
tvangsauktion.
Hvor han flyttede hen derefter, ved vi ikke, men han er ikke i Karup.

SKØDE
Undertegnede Martinus Nielsen af Karup sælger, skøder og aldeles overdrager herved fra mig og
arvinger til Anders Peder Andersen af Svostrup den mig efter skøde tinglæst 2. maj 1912 tilhørende
ejendom med påstående bygninger og underliggende jorder skyldsatte under:
Matr.nr. 11a Karup by og sogn for hartkorn 2 skp
”
10f
”
”
0 ”
”
5b Haurdal, Fredreiks sogn ”
0 ”

11 fdk 2¼ alb gl.skat 5 kr. 23 øre
0 ” 0¼ ”
”
0 ” o7 ”
0 ” 1¾ ”
”
0 ” 27 ”

med anpart af kirketiende af matr.nr. 10f og 11a. Overdragelsen sker på følgende vilkår:
1. Med bygningerne følger disses mur- og nagelfaste appertinentier, derunder kakkelovne, komfurer og indmurede kedler. Endvidere medfølger besætning, 2 køer, 2 stude, 1 svin, 12 høns,
inventarium, sæd avl, afgrøde og gødning. Med hensyn til brugen af stempelpapir anslås løsøret til
en værdi af 700 kr.
2. Tiltrædelsen er sket og det solgte er således fra nu af for køberens regning og risiko i enhver
henseende, hvoraf navnlig følger at han i tilfælde af ildsvåde er berettiget til at hæve
assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse.
3. Køberen betaler fremtidig forfaldne skatter og afgifter af ejendommen. Omkostningerne i
anledning af handelen udredes af køber og sælger hver med halvdelen.
4. Købesummen er bestemt til 3400 kr. er tre tusinde og fire hundrede kroner, der berigtiges
således: Køberen overtager uden ansvar eller bekostning for sælgeren den i ejendommen
indestående gæld til husmandskreditforningen oprindelig stor 2700 kr. som han forrenter og
afdrager fra 11. december f.a., men kommer de på lånet skete afdrag og andelen i reservefonden
ham til gode. Køberen betaler kontant 700 kr. i alt 3400 kr. Udenfor købesummen overtager
køberen derhos og udreder fra dato aftægt til J. K. Mikkelsen og hustru efter kontrakt med hvis
indhold køberen er bekendt. Aftægten har en kapitalværdi af 400 kr.
Og da nu køberen har betalt kontant syv hundrede kroner og ved sin medunderskrift på dette skøde
tillige forpligter sig til at overtage pantegælden og aftægten, så skal fra nu af den solgte nærmere
foran betegnede ejendom følge og tilhøre køberen, nævnte A. P. Andersen, med de rettigheder og
forpligtelser hvormed den har tilhørt sælgeren efter adkomst og for øvrigt uforhæftet, når undtages
de i § 4 nævnte hæftelser, og idet bemærkes, at der den 20/2 1852 er tinglæst nogle kontrakter om
afbenyttelse af vand, overenskomst om overrislingsanlæg tinglæst 20/10 1882 og ret for ejeren af
matr.nr. 11e til vej og grøft efter skøde læst 13/1 1871, og endelig hæfter på matr.nr. 5b forpligtelser
angående byens brønd.
Skrevet i Viborg den 7. februar 1903.
Martinus Nielsen Anders P. Andersen m.f.p.
Til vitterlighed: D. L. 5 – 1 – 7 – er iagttaget.
Jens Thomsen M. Randers
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 6. marts 1903 og indført i
skøde- og pantebogen.

Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP57 fol. 754)

Visti Andersen 1905 Visti Andersen købte ejendommen i 1905 på tvangsauktion.
Han har sikkert drevet ejendommen sammen med ejendom 13, som han havde på det tidspunkt.
Han har sikkert også begyndt at afvikle landbruget og udstykket jorden.
Ifølge brandforsikringsoptegnelser i 1931 er der næsten ikke landbrug tilbage, men udhuset er
beregnet til garage og så med plads til 1 ko.
Personoplysningerne om Visti Andersen findes under ejendom 13.

AUKTIONSSKØDE
Auktionsforvalteren i Lysgaard m.fl. herreder gør vitterligt:
Efter begæring af jydske husmandskreditforening som pant- og udlægsshaver og efter afholdt møde
til auktionsvilkårs vedtagelse blev under 24 marts 1904 afholdt berammet tvangsauktion om den
Anders Peter Andersen tilhørende ejendom:
Matr.nr. 11a Karup by og sogn af hartkorn 2 skp
”
10f smst
0 ”
”
5b Haurdal, Frederiks sogn
0 ”
med anpart kirketiende af matr.nr. 11a og 10f.

1 fdk
0 ”
0 ”

2¼ alb
0¼ ”
1¾ ”

Auktionsvilkårene fremhæves, at det er pålagt køberen at respektere efternævnte på ejendommen
hvilende hæftelser nemlig:
- Kontrakt om afbenyttelse af vand i Haller å, er tinglæst 20. februar 1852, hvilket ikke vedkommer
matr.nr. 5b.
- Kontrakt om afbenyttelse af et vandløb hæftende på matr.nr. 11a er tinglæst 20. februar 1852.
- På matr.nr. 11a hæfter ret til vejfart og til en vandgrøft ifølge skøde tinglæst 13. januar 1871.
- På matr.nr. 11a hæfter overenskomst om et overrislingsanlæg tinglæst 20. oktober 1882.
- På matr.nr. 5b er forpligtelse angående byens brønd.
Efter sket bud og overbud blev husejer Visti Andersen i Karup højestbydende med 2625 kr., skriver
to tusinde seks hundrede fem og tyve kroner, foruden omkostninger og restancer til beløb 276 kr.,
på hvilket bud, der blev approberet, er givet hammerslag.
Og da det nu for mig er godtgjort, at auktionsbudet er berigtiget, og at konditionerne i øvrigt er
opfyldte, skøder jeg herved i embeds medfør og i henhold til loven af 9. april 1891 til Visti
Andersen den fornævnte ved auktionen solgte ejendom, der således fra nu skal tilhøre ham som
hans fuldkomne ejendom, alt i henhold til auktionsvilkårene, og det under auktionen i øvrigt
fremlagt og passerede. Hjemmelsansvar er auktionsretten uvedkommende.
Lysgård m.fl. herreders kontor Kjellerup den 7. august 1905. Christopher Krabbe.
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 11. august 1905 og indført i
skøde- og pantebogen.

Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP58 fol. 1393)

SKØDE.

Undertegnede husejer Visti Andersen, Karup, sælger, skøder og endelig overdrager herved til
forhen husmand Niels Christian Jensen fra Ungstrup den mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende
faste ejendom
Matr. no. 10v, 11u og 15z af Karup by og sogn uden hartkorn med derpå værende bygninger, disses
mur- og nagelfaste tilbehør herunder kakkelovne, komfur og indmuret grubekedel, ledninger for
elektricitet og ejendommenes øvrige tilliggende og underliggende i enhver henseende.
Overtagelsen finder sted den 15. juni 1923, men ejendommen ligger allerede fra dato for køberens
regning og risiko med ret til at oppebære assurancesummer. Køberen overtager de kgl. Skatter og
afgifter fra og med den 15. juli d.a. og de kommunale skatter og afgifter fra samme dato.
Købesummen er aftalt til 4500 kr. der berigtiges dels ved at køberen overtager og fra 11. juni termin
d.a. forrenter det i ejendommen indestående lån i husmandskreditforeningen stor 2800 kr. til
forhøjet rente og på statutmæssige vilkår og solidarisk ansvar herunder også forpligtelse til at
indbetale resterende reservefondsbidrag, og dels ved kontant betaling af 1700 kr. På tro og love
erklæres købesummen at være lig det solgtes værdi. Omkostningerne ved skødet deles lige.
Da købesummen er berigtiget overensstemmende med foranstående så skal den fornævnte ejendom
med tilbehør fremtidig følge og tilhøre køberen med de samme herligheder, rettigheder, byrder og
forpligtelser, hvormed jeg har været ejer deraf i hvilken henseende bemærkes, at der er tinglæst
kontrakt om afbenyttelse af vandet i Haller å, overenskomst om overrisling, deklaration om
parallelvej, brandgavl og brønd, servitut angående vej og vandgrøft, hvilke hæftelser faktisk ikke
vedkommer den solgte ejendom, hvad dog ikke fremgår af skøde og pantebøgerne, alt under mit
hjemmelsansvar efter loven.
p.t. Kjellerup den 13. juni 1923. som sælger Visti Andersen som køber Niels Chr. Jensen.
Til vitterlighed
H. Lund Andersen
Skatterne af fornævnte ejendom er betalt indtil oktober termin 1922 inklusive Løbe no. 73-4 alm.
Vurdering. Vurderingssum til ejendomsskyldværdi: 4900 kr.
Viborg amtstue den 14. juni 1923.
Maës
Læst den 15, juni 1923 pantebogen.
F. Bülow.

Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP69 side 301).

