Ejendom 12

Bilskovhus senere Siiggaard

Ejer:

Aarestrupvej 65

Fæster:
Aunsbjerg.

1801

Ægidius og Schiøtt.

1803

Niels Olesen.

1830

F.S. Niels Nielsen.

1832

Adkomst for Eva Philipsdatter.

1832

Jens Nielsen Bilskov ~ F.E.

Niels Pedersen
1791 Niels Olesen ~ F.E.

1863

Sælger parcel 12b til Frederik Philbert til senere ejendom 21.

1863

Sælger parcel 12c til Peder Christian Christensen til ejendom 20.

1863

Sælger parcel 12d til Hans Pedersen til sammenlægning med ejendom 21.

1871

F.S. Niels Nielsen Siig.

1884

Køber parcel 9c af Ane Cathrine Christensdatter fra ejendom 9.

1887

Sælger parcel 12f til Rasmus Pedersen til ejendom 24.

1892

Køber parcel 11k og 5e af Haurdal af Peder Chr. Jensen, ejendom 11

1901

Sælger parcel 12g til sønnen Edvard Nielsen Siig til sammenlægning med ejendom 16.

1901
?

F.S. Jens Nielsen Siig.
Sælger parcel 9c til ?

1926

F.S. Niels Nielsen Siig.

1959

F.S. Regnar Holmberg Siig.

F.E. = Formandens enke
F.S. = Formandens søn

Niels Pedersen

- 1791

Niels Pedersen var født ca. 1753. Han havde fæstet på en gård under Aunsbjerg gods. Gården var på
hartkorn 2 tønder, 3 fjerdingkar og 1 album. Han havde sandsynligt overtaget fæstet efter sin far, da
både hans mor og søster boede hos ham ved folketællingen 1787, og moderen samtidig var på
aftægt på gården.
Han var gift med Maren Larsdatter / Laursdatter, hvis bror Jeppe Larsen også boede i Karup.
Bønderne i Karup skulle forrette hoveri på Aunsbjerg gods, som beskrives i en jordebog fra 1791.
”Hver mand skulle på belejlig tid om sommeren give 4 dages arbejde på Aunsbjerg mark med
grøfternes opkastning efter deres fæstebrevs formelding, hver dag med 2 mennesker.”
Niels Pedersen døde i oktober måned 1790, og der blev afholdt skifteforretning efter ham. Foruden
sin enke efterlod han en datter på 3 år. Enken erklærede, at hun var gravid og ventede nedkomst
omkring nytår, og at hun ville beholde fæstet på gården. Da man ikke kunne gøre skiftet færdigt, før
enken havde født barnet, blev skifteforretningen udsat i 12 uger. I februar 1791 oplyste enken, at
hun havde fået en søn, Niels Nielsen, der nu var 8 uger gammel.
I februar 1791 blev der afholdt skifteforretning for sidste gang. Boets formue var klar til deling
mellem enken og børnene: 28 rd 5 mark og 9 sk. Enken arvede 14 rd 2 mrk og 12½ sk., sønnen fik
en broderlod: 9 rd 3 mrk og 13 1/5 sk. Datteren skulle ifølge skik arve en søsterlod, der var det
halve af en broderlod, så hun skulle have 4 rd 4 mrk og 14 5/6 sk. Der skete det ejendommelige, at
børnenes formynder accepterede, at børnene skulle give afkald på deres arv efter faderen på
betingelse af, at moderen forsørgede og opdrog dem, til de selv kunne klare sig.
Niels Pedersen og Maren Larsdatters børn:
1. Anne Nielsdatter, født ca. 1787.
2. Niels Nielsen, født 1790.

Folketælling 1787. Karup.
Niels Pedersen
34 år
Maren Laursdatter
26 år
Anna Nielsdatter
61 år
Kirsten Pedersdatter 19 år

gift
gift
enke
ugift

husfader, bonde og gårdbeboer
husmoder
husfaderens moder, nyder ophold af gården
husfaderens søster

SKIFTE
Skifteforretning efter gårdfæster Niels Pedersen i Karup sogn og by på Aunsbjerg gods. Anno 1790
den 19. november, som er 30. dagen efter at gårdfæster Niels Pedersen i Karup på Aunsbjerg gods,
ved døden er afgået. Indfandt på herskabets højædle og velbårne Hr. etatsråd de Steensen til
Aunsbjerg hans vegne, fuldmægtigen Hans Juul for at registrere og vurdere hans efterladte stervbo,
til påfølgende lovlig skifte og deling imellem enken Maren Larsdatter, og hendes med den afdøde i
ægteskab sammenavlede barn Anne Nielsdatter 3 år gammel.
Hvor da var tilstede enken med lavværge Søren Christensen boende i Karup, og på den umyndige
piges vegne som antagen formynder, da ingen farbroder er til, hendes morbroder Jeppe Larsen af
Karup, samt som vitterligheds og vurderingsmænd Niels Jensen og Niels Nielsen, ligeledes af
Karup, dernæst enken og formynderne selv nu udvælges til den forretning. I hvis samtliges
overværelse blev fremmet og forrettet således som følger:
Herefter følger en oversigt over boets ejendele.
Forskellige oplysninger:
Enken erklærede, at hun var gravid og ventede nedkomst omkring nytår, og at hun ville beholde
fæstet på gården. Da man ikke kunne gøre boet færdigt, før enken havde gjort barsel, blev
skifteforretningen udsat i 12 uger, til den 11. februar 1791.
Ny skifteforretning afholdt den 11. februar 1791:
Enken kunne nu oplyse, at hun havde fået en søn Niels Nielsen, der nu var 8 uger gl.
Ny skifteforretning afholdt den 23. februar 1791:
Efter boets opgørelse blev der til deling mellem enken og børnene:
Enken arvede
Sønnen Niels Nielsen
Datteren Anne Nielsdatter

28 rd 5 mrk 9
14 ” 2 ” 12½
9 ” 3 ” 13 1/5
4 ” 4 ” 14 5/6

sk
”
”
”

Formynderen accepterede, at børnene giver afkald på deres arv efter faderen på betingelse af, at
moderen forsørger og opdrager dem, til de selv kan klare sig.

Kilde: Aunsbjerg gods. Skifteprotokol 1784-1803 (G-231)

Niels Olesen 1791-1830
Niels Olesen var født ca. 1758. Det vides ikke, om han er født i Karup sogn. Han blev gift med
enken Maren Larsdatter, som var født omkring 1761. Det er også uvist, om hun er født i Karup
sogn.
Maren Larsdatter var gift med forrige fæster af gården, Niels Pedersen, som døde i 1790. Foruden
enken efterlod han sig to børn, som sandsynligvis døde som små, da de hverken blev nævnt i
folketællingen 1801 og i skiftet efter moderen. Det må næsten være sikkert, at Niels døde inden
1804, idet halvbroderen fik samme navn.
Ejendom 12 var tidligere ejet af Aunsbjerg, og i 1801 var ejerne Ægidius og Schiøtt med Niels
Olesen som fæster af gården.
1803 solgte Hans Ægidius til Liselund og Arne Schjøtt til Kølholt gården til Niels Olesen i Karup.
Købesummen var 260 rdl og den bestod af hartkorn 1 tdr 3 skp 2 fdk.
Maren Larsdatter døde 9. oktober 1828 og blev begravet 19. oktober på Karup kirkegård, 67 år
gammel.
Niels Olesen døde 27. august 1829 og blev begravet 6. september på Karup kirkegård, 71 år
gammel. Gårdmand i Karup.
Niels Olesen og Maren Larsdatters børn.
1. Karen Nielsdatter, født ca. 1794.
2. Ida Nielsdatter, født ca. 1797.
3. Mette Nielsdatter, født ca. 1799.
4. Niels Nielsen, født 1804. Overtog gården.
Ad 1. Karen Nielsdatter, født ca. 1794.
Karen Nielsdatter var ugift i 1828.
Ad 2. Ida Nielsdatter, født ca. 1797.
Viet 14. november 1826 i Karup kirke pigen Ida Nielsdatter, 30 år gammel, datter af Niels Olesen i
Karup og ungkarl Hans Andersen, 36 år gammel, gårdmand i Bøgelund.
Ad 3. Mette Nielsdatter, født ca. 1799.
Viet 15. april 1828 i Karup kirke pigen Mette Nielsdatter, 28 år af Karup og ungkarl Lars Jensen, 27
år af Gammelgårdhuse, Haderup sogn, 27 år.
Ad 4. Niels Nielsen, født ca. 1804. Næste ejer af ejendommen.

Folketælling 1801, Karup:
Niels Olesen
46 gift 1.g.
Maren Larsdatter 40
” 2.g.
Karen Nielsdatter
7
Ide Nielsdatter
4
Mette Nielsdatter
2

husbonde
husmoder

bonde og gårdbeboer

SKØDE.

Hans Ægidius til Liselund og Arne Schjøtt til Kølholt gør vitterligt: at have solgt, skødet og
afhændet loge som vi ved dette vores skøde fra os og vore arvinger sælger og afhænder til Niels
Olesen i Karup den gård som han påbor med al den tilhørende af bygninger, besætning og
inventarium, såvel som de gården tilhørende jorder, som står for hartkorn, ager og eng 1 tdr. 3 skp.
2 fdk., intet i nogen måde undtagen, men alt med samme ret og rettighed, som vi den selv ejet og
haft haver, efter det og derpå af sl. Hr. Hans Ammitzbøll meddelte skøde af 29. juni 1798. Og da
bemeldte Niels Olesen endelig og rigtig har betalt os for denne gård, den købesum, vi har været
enige om, nemlig 260 rdl skriver to hundrede og tresindstyve rigsdaler, så erklærer vi herved os og
vore arvinger ingen mere lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi forenævnte gård, men den
skal med alt sit tilhørende og tilliggende følge og tilhøre Niels Olesen og arvinger, som en
fuldkommen ejendom, hvilken vi og vore arvinger vil blive pligtige at hjemle som efter loven. I
øvrigt anmærkes det, at samme gård ifølge forhæftede købekontrakt, ingen sinde må overlades til
nogen hovedgårds komplettering. Dette vort skøde, som i medhold af hans kongelige majestæts
allernådigste bevilling af 9. august 1797, udstædes på stemplet papir til 24 sk. kan os ukaldet inden,
tinglæses og protokolleres.
Viborg, den 23. juni 1803. Hans Ægidius
Schjøtt
Fremlagt og læst i Lysgaard og Hids herreders ret den 4. juli 1803, og købekontrakt forevist.
Ved den virkelige dommers forfald, som konstitueret Linnet.

Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47- SP10 side 46)

SKIFTE
År 1828 tirsdagen den 25. november mødte skifteforvalteren i Lysgård og Hids herreder, Hr.
overauditør og herredsfoged Holm i sit forfald med under embedsforretningen, ved sin
konstituerede fuldmægtig Hammershøj med vidnerne sognefoged Visti Jacobsen og gårdmand Niels
Mikkelsen af Karup i dødsboet efter Maren Laursdatter, hustru af gårdmand Niels Olesen ibid. For
der at påbegynde skiftet efter bemeldte afdøde. Enkemanden var til stede og angav arvingerne
således:
1. en søn
Niels Nielsen – 24 år gl.
2. en datter Karen Nielsdatter, ugift.
3. en do
Ida Nielsdatter gift med Hans Andersen i Boilund.
4. en do
Mette Nielsdatter gift med Lars Jensen på Gråhede.
5. en do
Ane Marie Nielsdatter, ugift.
Sønnen Niels Nielsen var til stede og som formynder for den umyndige datter mødte Peder
Mortensen af Karup mølle.
I boet forefandtes:
2 stude
2 køer
16 får á 1 rd =
2 gl. trævogne
1 plov
1 harve
Gårds- og avlsredskaber
1 bord og 2 bænke
1 stueur
1 jern bilægger
1 stor skab
4 sengesteder
3 sengsklæder
2 bryggerkar
1 kærne
1 spand og en strippe
1 grubekedel
Den afdødes klæder
1 klædekiste
3 stole
1 pyramide
1 skrin
Stervbogården af hartkorn 1 td 3 skp 2 fjk

35 rd
20 ”
16 ”
10 ”
1 ”
0 ”
3 ”
1 ”
1 ”
10 ”
1 ”
3 ”
20 ”
0 ”
0 ”
0 ”
10 ”
8 ”
2 ”
0 ”
0 ”
0 ”
300 ”
443 rd

0 mrk
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
3 ”
0 ”
2 ”
2 ”
0 ”
2 ”
0 ”
0 ”
3 ”
1 ”
1 ”
0 ”
0 ”
0 ”
1 ”
1 ”
1 ”
0 ”
5 mrk

0 sk
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
8 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
8 sk

Videre forefandtes ikke, og de tilstedeværende vedkommende erklærede, at boet ikke ejede mere.
Med den passerede vurdering var de tilfredse, og da de således ingen ? ? derover forlangte, så
bekræftede mændene, at den af dem på boets ejendele satte vurdering var sket efter deres bedste
overbevisning med at underskrive enden, så sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord.
Visti Jacobsen
Niels Mikkelsen
Skiftet blev udsat. Ulæselig underskrift
Niels Nielsen
Peder Mortensen
Som vidner:
Visti Jacobsen

Niels Olesen (m.f.p.)

Niels Mikkelsen

Kilde: Lysgård og Hids herreders skifteprotokol 1828-1835 (B47-322 side 14b)

SKØDE
Underskrevne selvejer Jens Nielsen Bilskovhuus tilstår herved for mig og øvrige arvinger at have
solgt ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager til min søn Niels Nielsen og hans
arvinger hovedparcellen af den mig ifølge vielsesattest af 3. oktober 1832, tinglæst 5. s.m. ejende og
påboende sted i Karup, der endnu efter flere frasalg har hartkorn under Matr.no. 12a:
7 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 album, gl.skat 7 rd 92 sk efter indenrigsministeriets approbation af 25.
februar 1862.
Bemeldte hovedparcel overdrages ham herved med påstående bygninger, til- og underliggende, inde
og udvendig besætning med undtagelse af, hvad vi forbeholder os at medtage i vor aftægtsbolig, alt
for den akkorderede sum 450 rd er firehundrede og halvtredsindstyve rigsdaler rigsmønt og på
vilkår:
Køberen modtager fra i dag af det heri solgte og svarer selvfølgelig alle af stedet gående kongelige
skatter, tiender og øvrige påbud af hvad navn nævnes kan og respekterer en forening af 12. juli
1857 angående overrislingsanlæg således som den fra min side er udgravet og en tidligere angående
S?vandet, og da nu køberen har tilfredsstillet mig for købesummen 450 rd, samt givet mig og min
hustru sikkerhed for den os af stedet betingede aftægt, hvilken for fem år udgør 500 rd., så erklærer
jeg herved, at ovennævnte sted M.No 12a i Karup nu herefter skat tilhøre merbemeldte min søn
Niels Nielsen med de samme herligheder, rettigheder, pligter og byrder, alt som jeg selv ifølge
ovenmeldte adkomst har ejet samme, fri for enhver efter loven, må dette skøde læses til tinge uden
mig at varsle.
Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast.
Karup den 23. oktober 1871.
Jens Nielsen (m.f.p.)
Til vitterlighed: M. C. Nielsen
Anders Jensen
I anledning af dette steds overdragelse fra Jens Nielsen til sønnen Niels Nielsen, er i dag lagt til ”de
fattiges kasse” i Karup 8 sk., er otte skilling, attesteres.
På Frederiks og Karups sogneråds vegne. M. C. Nielsen
At skatter og afgifter af M.No 12 i Karup by og sogn indtil ultimo december d.a. er betalte,
attesteres. Viborg amtstue den 18. november 1871.
Christrup fm.
Da indenrigsministeriet under 25. febr. 1862 har approberet udstykningen af Jens Nielsens gård
M.No 12 i Karup by og sogn således at derfra udstykkes parcellen M.No 12a af hartkorn 7 skp., 1
fdr. Og 2 alb. med gl.skat 7 rd 92 sk., så vides fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at
erindre.
Viborg stiftamt den 20. november 1871.
C. Reisz fm
Læst den 1. december 1871 etc. Anm. På det solgte hviler der en panteobligation for 200 Rd, tp. 1.
aug. 1851, og kontrakt ang. afbenyttelse af vandet i Hallerå, tinglæst 20. febr. 1852, en lejekontrakt
til Peder Chr. Christensen på et stykke hede, læst 3. aug 1855, og en panteobligation på 100 rd til
Niels Chr. Jensen tinglæst 8. jan. 1858. Ifølge indenrigsministeriets skr. af 25. febr. 1862 skal der i
stedet for den ved? ? Matr.no 12 Karup indrettes et hus, som er tillagt i det mindste 1½ td. land til
takst 24 og som forsynes med beboere og derefter bliver bestandigen at vedligeholde. Herholdt
Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol:
(B47-SP35 fol. 427)

Niels Nielsen 1830 - 1832
Niels Nielsen blev født ca. 1804 som søn af forrige ejer Niels Olesen og hustru Maren Larsdatter,
Karup.
Viet 27. november 1830 i Karup kirke: Ungkarl Niels Nielsen, 26 år gammel, gårdmand i Karup til
pigen Eva Philipsdatter Besser, 20½ år gammel af Aarestrup. Forloverne var gårdmand Søren
Jensen i Karup og Johannes Besser i Aarestrup. Eva Besser var døbt 26. maj 1810 i Årestrup,
Frederiks sogn som datter af gårdmand Philip Frederik Besser (Betzer) død 1822, og hustru
Kathrine Elisabeth Lauth, død 1838.
Niels Nielsen overtog 1830 gården efter faderens død i 1929.
Stervbogården bestod af hartkorn 1 tønde 3 skæpper og 2 fjerdingkar. Ved hans død blev den
vurderet til 280 rigsbankdaler.
I 1831 var Niels på session og var da 164 cm høj.
Niels Nielsen døde 9. marts 1832 og blev begravet 18. marts, 28 år gammel. Gårdmand i Karup.
Niels Nielsen og Eva Philipsdatters barn:
1. Maren Nielsdatter, født 3. oktober 1831, døbt 9. oktober i Karup kirke.
Niels Nielsens enke Eva Philipsdatter giftede sig 8. juli 1832 med Jens Nielsen (Bilskov), som førte
gården videre.

Ekstraktudskrift af Lysgård og Hids herreders skifteprotokol:

År 1829 torsdagen den 3. december blev skiftebehandlingen efter afdøde selvejer gårdmand Niels
Olesen af Karup efter udsættelse fra 4. november f.å. fortsat på herredskontoret af overauditør og
herredsfoged Holm i overværelse af vidnerne Trochmann og Hammershøi.
Mødte var sønnen Niels Nielsen, svigersønnerne Hans Andersen af Bøilund og Lars Jensen af
Graahede samt de umyndiges formynder, Poul Mikkelsen af Karup.
Stervbogården af hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar samt det øvrige bo blev derefter
bemeldte Niels Nielsen overdraget og hermed skiftet sluttet.
Niels Nielsen
Hans Andersen
H.H.Holm
Poul Mikkelsen
Lars Jensen
m.f.p.
m.f.p.
Som vidner:

Hammershøi

Chr. Trochmann

Ekstrakt-udskriftens rigtighed bekræfter Lysgaard og Hids herreders kontor på Dalsgaard den 30.
april 1830.
H.H.Holm
Læst som adkomst for Niels Nielsen på en gård af hartkorn 1 Tdr 3 Skp 2 Fdk i Karup – ved
Lysgaard og Hids herreders pantebog No 15 tilført.
Anmærkning: Niels Olesen har adkomst på en gård i Karup af hartkorn 1 Tdr 3 Skp 2 Fjk tinglæst
den 4. juli 1803 (3-46) men samme er forhæftet for 100 Rbd sølv tinglæst 19. januar 1829.
H.H.Holm

Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP18 fol. 612)

SKIFTE
År 1832 mandagen den 19. marts mødte skifteforvalteren i Lysgård og Hids herreder Hr. overauditør og
herredsfoged Holm i sit forfald ved ? ekspedition og adskillige andre kontorforretninger ved sin
konstituerede kontorbetjent Christian Trochmann med vitterlighedsvidnerne og vurderingsmændene
sognefoged Visti Jacobsen og Peder Mortensen, begge af Karup, i stervboet efter afgl. gårdmand Niels
Nielsen af Karup for der at begynde skiftet efter bemeldte afdøde.
Ved forretningen var til stede enken Eva Philipsdatter med lavværge Johannes Philipsen, gårdmand i
Aarestrup, og angav at den afdødes arvinger var følgende:
1. en datter Maren, ugift.
Som formynder for denne umyndige var til stede farbroderen (Skal være svoger) Hans Andersen, gårdmand i
Bøilund.
Og blev da i boet forefunden:
1 bord og 2 bænke
1 stueur
4 sengesteder
1 vadmels stribet overdyne
1 lagen
1 pude
1 olmerdugs overdyne
1 pude
1 lagen
1 do
1 egeskab
1 pyramide
1 kakkelovn
2 uldsakse
1 egekiste
1 lygte
Den afdødes gangklæder
2 brygkar
1 kærne
1 spand og 1 strippe
1 grubekedel
1 liden jerngryde
Ildklemme og skorstenslænke
1 øltønde
1 hængeskab
Steget lertøj
1 stol
2 stude, sorte
2 køer
16 får
1 trævogn
1 do
1 gl plov
1 gl harve
Gårds og avlsredskaber
Stervbogården af hartkorn 1 td 3 skp 2 fkr
Blev vurderet til
Summa

1 rd
1 ”
2 ”
2 ”
0 ”
0 ”
2 ”
1 ”
1 ”
1 ”
2 ”
0 ”
10 ”
0 ”
1 ”
0 ”
3 ”
0 ”
0 ”
0 ”
10 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
32 ”
23 ”
24 ”
5 ”
5 ”
1 ”
0 “
1 ”

2 mrk
2 ”
0 ”
0 ”
3 ”
1 ”
0 ”
3 ”
4 ”
0 ”
0 ”
1 ”
0 ”
1 ”
4 ”
0 ”
0 ”
2 ”
1 ”
1 ”
0 ”
1 ”
1 ”
3 ”
3 ”
2 ”
1 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
3 “
3 ”

0 sk
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
12 ”
0”
8”
0”
0”
0”
8”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0”
0“
2”

280 rd
417 rd

0 ”
4 mrk

0”
12 sk

Videre forefandtes ikke, og enken med lavværge samt børnenes (der blev kun nævnt 1 barn som arving i begyndelsen
af skiftet) formynder erklærede, at boet ikke ejede mere. Med vurderingerne var de tilfredse, og da de således
ikke forlangte samme korporligen beedigelse, så bekræftede mændene, at de af dem på boets ejendele satte
taksationer var sket efter deres samvittighed og bedste skønnende ved at underskrive edsformularen: ”Så
sandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord.”
Visti Jacobsen
Peder Mortensen
Skiftet blev udsat.

Chr. Trochmann

Eva Philipsdatter (m.f.p.) Johannes Philipsen (m.f.p.) Hans Andersen
Som vidner:

Peder Mortensen

Visti Jacobsen

Forevist i Viborg Stiftamthus den 23. marts 1832

Ahlefeldt Laurvig

Kilde: Lysgård og Hids herreders skifteprotokol 1828-35 (B47-322 side 157b)

SKIFTEBREV
År 1832 mandagen den 19. marts mødte skifteforvalteren i Lysgård og Hids herreder Hr.
overauditør og herredsfoged Holm i sit forfald ved præstens ? og adskillige andre kontorforretninger, med sin konstituerede kontorbetjent Christen Trochmann med vitterlighedsvidnerne og
vurderingsmændene sognefoged Visti Jacobsen og Peder Mortensen, begge af Karup i stervboet
efter afgangne gårdmand Niels Nielsen af Karup for der at begynde skiftet efter bemeldte afdøde.
Se fremdeles skifteprotokollen No. 9 fol. 157.
Stervbogården af hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar blev vurderet til
280 Rbd
Se fremdeles samme skifteprotokol fol. 9.
År 1832 torsdagen den 12. april blev skiftebehandlingen efter afgl. Gårdmand Niels Nielsen i Karup
efter udsættelse fra 19. f.m. fortsat på herredskontoret af skifteforvalteren overauditør og
herredsfoged Holm i overværelse af vidnerne Benzon og Trochmann.
Se fremdeles skifteprotokollen No 8 fol. 557.
På skiftets foran beregnede omkostninger betalte enken straks 5 Rbd sedler og lovede at betale
resten den 31. maj s.å.
Boet blev derpå ekstraderet enken til fri rådighed og skiftet sluttes.
Eva Philipsdatter
m.f.p.
Som vidner:
Chr. Trochmann

Johannes Philipsen
m.f.p.

H. H. Holm

Hans Andersen

Benzon

Således passeret bekræftes i overensstemmelse med Lysgård og Hids herreders skifteprotokol under
min hånd og mit embeds segl.
Lysgård og Hids herreders kontor. Dahlgaard den 1. juni 1832.
H. H. Holm.
Herfor betalt som ommeldt i skiftebrevet. H. H. Holm
Læst som adkomst for Eva Philipsdatter, enke af afgl. gårdmand Niels Nielsen i Karup på en gård af
hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar i Karup, ved Lysgård og Hids herreders ret den 5.
oktober 1832 og derefter samme herreders pantebog no 16 tilført.
Anm: Niels Nielsens adkomst på den indbemeldte gård er tinglæst den 3. maj 1830 /:15-612:/ med
anmærkning om at være forhæftet for 100 Rd sølv. Desuden er gården forhæftet for 121 Rd og 4
Skilling sedler. Børnenes efter skifteekstrakt tingl. 3. april 1832 /:16-354:/

Jens Nielsen Bilskov 1832 - 1871
Jens Nielsen var født i Kragelund sogn. Ved hans konfirmation 1817 i Kragelund kirke stod der, at
han var født i oktober 1800 hos forældrene i kolonien Gielbæk – boende hos moderen, som var enke
efter Niels Jensen.
1832 rejste Jens Nielsen fra Kragelund sogn til Karup sogn, 31 ½ år og gårdmand.
1832 ankom han til Karup sogn fra Kragelund sogn, 31½ år og gårdmand.
Viet 8. juli 1832 i Karup kirke: Enkekone Eva Philipsdatter af Karup 22 år og ungkarl Jens Nielsen
fra Kragelund sogn, 31 ½ år gl., nu gårdmand i Karup sogn. Forloverne var gårdmanden Johannes
Besser af Årestrup og Jens Christensen.
Navnet Bilskov/Bilskovhus ses i folketælling 1801, Kragelund sogn som stedet Bilskovhus:
Niels Jensen Rønhede
41 år
husbonde
begge i 1. ægteskab bonde og gårdbeboer
Dorthe Christensdatter
28 ”
hans kone
Anne Nielsdatter
2 ”
datter
Jens Nielsen
1 ”
søn.
Ved Jens Nielsen Bilskovs giftermål med Eva Philipsdatter overtog han gården, som bestod af
hartkorn 1 tønde 3 skæpper og 2 fjerdingkar.
I 1857 blev der foretaget en brandtaksation af ejendommen. Den bestod af 3 bygninger: Et stuehus,
et fæhus og en lade. Alle tre bygninger var af bindingsværk med stråtag og blev i alt takseret til 750
rd.
I 1862 fik Jens Nielsen bevilling til at nedlægge gården. Dette skal nok ikke tages helt bogstaveligt,
da ejendommen bliver ved med at eksistere som landbrugsejendom. Han udstykkede den i 4 dele.
Han beholdt selv hovedparcellen, 12a, der nu var på 7 skp. 1 fdk. 2 alb. De tre øvrige parceller
solgte han i 1863.
12b solgte han til svigersønnen Frederik Philbert, senere ejendom 21. Denne parcel var på 1 skp. 1
alb.
12c solgte han til Peder Christian Christensen, ejendom 20, den var på 1 fdk 1¼ alb.
12d solgte han til svigersønnen Hans Pedersen, ejendom 21, den var også på 1¼ alb.
1871 solgte Jens Nielsen Bilskov ejendommen til sønnen Niels Nielsen Siig. Samtidig blev der
oprettet en aftægtskontrakt.
Jens Nielsen Bilskov døde 6. januar 1879 på Karup Mark og blev begravet 14. januar på Karup
kirkegård. Aftægtsmand. 79 år gl.
Eva Besser døde 7. februar 1895 på Karup Mark og blev begravet 15. februar på Karup kirkegård.
84 år gl. Aftægtsenke, født i Årestrup, datter af gårdejer Philip Frederik Besser, dersteds. Enke efter
andet ægteskab med gårdejer Jens Nielsen (Bilskov) Karup.

Barn fra Eva Philipsdatters 1. ægteskab med Niels Nielsen:
1. Maren Nielsdatter, født 3. oktober 1831, Karup Mark og døbt 9. oktober i Karup kirke.
Børn af Jens Nielsen Bilskov og Eva Philipsdatters: Alle født i Bilskovhus, Karup Mark og
døbt i Karup kirke.
2. Dorthe Kathrine Jensdatter, født 21. august 1833.
3. Elisabeth Jensdatter, født 21. december 1834, døbt 1. januar 1835.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niels Nielsen, født 1. april 1837, hjemdøbt 8. april. Død 17. april 1837, 17 dage gl.
Niels Nielsen, født 20. september 1838, døbt 4. november. Overtog ejendommen.
Philip Frederik Jensen, født 27. februar 1841, døbt af faderen s.d. Død 27. februar. 6 timer gl.
Marie Cathrine Nielsen, født 28. november 1842, døbt 26. december.
Ane Marie Nielsen, født 7. februar 1846, døbt 9. april.
Philip Frederik Nielsen, født 2. september 1848, døbt i hjemmet 15. oktober. Fremstillet i kirken 26.
december.
7. Ane Kirstine Nielsen, født 20. februar 1852, hjemdøbt 18. marts. Fremstillet i kirken 12. apr.
8. Johannes Peter Nielsen, født 4. juli 1857, hjemdøbt 26. juli. Fremstillet i kirken 22. novem-ber. Død
10. februar 1858, 8 mdr. gl.
Ad 1. Maren Nielsdatter, født 3. oktober 1831
Maren Nielsdatter, 24 år blev viet 28. december 1854 i Karup kirke til ungkarl Hans Pedersen af Karup, 27
år. Forloverne var gårdmand Jens Nielsen af Karup (brudens stedfader) og aftægtsmand Peder Jacobsen,
Vallerbæk. De blev senere skilt. Se ejendom 16 og 21.
Ad 2. Dorthe Kathrine Jensdatter, født 21. august 1833.
Viet 10. november 1857 i Bording kirke ungkarl Jens Sørensen, 28 år, Agerskov. Søn af gårdmand Søren
Jensen og hustru Kirstine Christensdatter, født 1. juni 1823 og Dorthe Kathrine Jensdatter, 24 år, Agerskov.
Datter af gårdmand Jens Nielsen og hustru Eva Betzer, Karup, født 21. august 1833.
Jens Sørensen og Dorthe Kathrine Jensdatters børn. Alle født i Agerskov og døbt i Bording kirke.
1. Kirstine Sørensen, født 8. august 1858, døbt 22. august. Viet 4.okt. 1881 i Bording kirke til enkemand,
husmand Visti Andersen, Karup, (se ejendom 10) søn af gmd. Anders Andreasen og hustru Ane
Margrethe Vistisen af Skinderholm, født 5. august 1852. Forloverne var gårdmand Anders
Andreasen, Skinderholm og gårdmand Jens Sørensen af Agerskov.
2. Søren Sørensen, født 26. marts 1860, døbt 5. april.
3. Eva Marie Cathrine Sørensen, født 2. marts 1863, døbt 2. april. Viet 23. november 1886 i Bording
kirke til enkemand Jens Jensen, Agerskov, født i Haderup 8. april 1847. Forloverne var gårdejer
Mikkel Nielsen og Jens Sørensen, Agerskov.
4. Thomas Sørensen, født 26. juni 1875, døbt 4. juli. Viet 21. jan. 1921 i Karup kirke ungkarl og
gårdmand i Agerskov, begge hans forældre døde. Pige Kirstine Margrethe Jensen Kronborg af Torp
født i Karup sogn 13. januar 1891. Datter af boelsmand Anders Jensen Kronborg og hustru Nede
Marie Mikkelsen, da af Karup. Nuværende bopæl Torp i Resen sogn.
5. Anders Sørensen, født 29. august 1877, hjemdøbt af jordemoderen 29. august. Fremstillet i kirken 7.
oktober.
Jens Sørensen og Dorthe Kathrine Jensdatter nævnes døde ved sønnen Thomas vielse i 1921. De er ikke
fundet døde i Agerskov, Bording sogn, hvor de havde bopæl i 1911.
Ad 3. Elisabeth Jensdatter, født 21. december 1834.
Viet 27. april 1858 i Frederiks kirke ungkarl Frederik Philbert af Frederikshøj, 23 år til pigen Elisabeth
Jensdatter, Karup. Forloverne var gårdmand Jens Nielsen, Karup og gårdmand Andreas Hermann,
Frederikshøj. (Se ejendom 21)
Ad 7. Marie Cathrine Nielsen, født 28. november 1842.
Viet 23. november 1866 i Karup kirke: Ungkarl Niels Peder Nielsen i Søbjerg, Bording sogn, søn af
gårdmand Niels Nielsen og hustru Mariane Pedersdatter i Søbjerg, født i Aarestrup, Frederiks sogn 29.
september 1841, 25½ år gl. Konfirmeret 30. marts 1856 i Bording kirke og pigen Marie Kathrine Nielsen,
Karup, gårdmand Jens Nielsens (Bilskov) datter født i Karup 28. marts 1842, 24 2/3 år gl. Konfirmeret 4.
oktober 1857 i Karup kirke. Forloverne var Niels Nielsen, gårdmand i Søbjerg og brudgommens fader. Jens
Nielsen, gårdmand i Karup, brudens fader.
Niels Peder Nielsen og Marie Kathrine Nielsens børn: Alle født i Søbjerg og døbt i Bording kirke.
1. Niels Nielsen, født 8. december 1867, døbt 22. december.
2. Jens Nielsen, født 2. februar 1873, døbt 9. februar. Død 28. juli 1928 i Søbjerg, begr. 2. aug. på
Bording kirkegård. 65 år. Ugift aldersrentenyder.

3. Martin Nielsen, født 13. juni 1876, døbt 25. juni. Død 10. okt. 1953. Var gift med Karen (1879-1933).
4. Edvard Nielsen, født 13. april 1879, døbt 19. april.
5. Eva Marie An Kirstine Nielsen, født 8. december 1882, døbt 26.
Marie Cathrine Nielsen døde 2. august 1920 i Søbjerg og blev begravet 7. august på Bording kirkegård. 78
år.
Niels Peder Nielsen døde 2. marts 1928 i Søbjerg, Bording sogn og blev begravet 8. marts på Bording
kirkegård. 86 år gammel. Enkemand, aftægtsmand af Søbjerg, født i frederiks sogn 24. september 1841.
Afdødes ægtefælle var Marie Kathrine Nielsen.
Ad 8. Ane Marie Nielsen.
Ane Marie Nielsen var født 7. februar 1846.
Viet 3. november 1867 i Karup kirke ungkarl Anders Jensen, hidtil tjenende i Karup, søn af husmand Jens
Andersen Østergaard i Høgild Hedehuse, Resen sogn, født dersteds 2. september 1840.
Pigen Ane Marie Nielsen, nu hjemme hos faderen gårdmand Jens Nielsen, Karup. Forloverne var Frederik
Philbert (brudens svoger) husmand på Karup Mark og Niels Nielsen, gårdbestyrer i Karup (brudens broder)
Indsidder Anders Jensen (Anders Østergaard) og Ane Marie Nielsen flytter 1868 fra Høgild Hedehuse til
Bording sogn.
Den 5. maj 1868 kommer parret til Bording sogn fra Resen sogn. De har købt Jesper Teglbrænders hus i
Bording.
Den 2. juni 1880 løste Anders Jensen Østergaard sognebånd til sognepræsten for Frederiks-Karup.
Anders Jensen og Ane Marie Nielsens børn:
1. Jensine Kirstine Jensen, født 15. januar 1868 i Høgild Hedehuse, døbt 23. februar i Resen kirke.
2. Dødfødt pige 3. september 1870. Husmand Anders Jensen, Hestlund Hede og hustru Ane Marie
Jensen. Bemærkninger: Jordemoderen var ikke tilkaldt, men tilstede ved fødslen var gårdmand Jens Sørensens kone af
Agerskov og husmand Jesper Christensens kone af Hestlundhede. Efter deres udsagn, var fødslen naturlig, og barnet
fuldbårent.

3. Eva Marie Cathrine Jensen, født 10. oktober 1871 på Hestlund Hede, døbt 5. november i Bording
kirke.
4. Jensine Jensen, født 10. september 1874 på Hestlund Hede, døbt 13. september i Bording kirke.
5. Jens Jensen, født 19. maj 1877, Agerskov Hede, døbt 27i. maj i Bording kirke.
6. Jørgen Jensen Østergaard, født 9. januar 1880, Agerskov Hede, døbt 25. januar i Karup kirke. Søn af
husmand Anders Jensen Østegaard, Agerskov Hede og hustru Ane Marie Nielsen. Bemærkninger:
Faderen har 2. januar 1880 løst sognebånd til sognepræsten for Frederiks-Karup. Meldt hertil 2e7. januar 1880.

Anders Jensen (Østergård) og Ane Marie Nielsen er ikke fundet døde i Karup sogn, ej heller Resen
samt Bording sogn.

Ad 9. Philip Frederik Nielsen.
Philip Frederik Nielsen, født 2. september 1848.
På Karup afgangsliste ses, at Philip Frederik Nielsen 20 ½ år og tjenende hjemme på Karup Mark rejser til
Bording sogn. Han ankommer 19. november 1869 til Bording sogn til Jens Sørensen i Agerskov, 21 år (til
hans søster og svoger).
Philip Frederik var gift 2 gange. Hans første kone Sidsel Kirstine Jensen døde 1. januar 1882 i Neder
Julianehede, Kragelund sogn. 30 år.
Viet 2.g. 14. juli 1882 i Kragelund kirke enkemand Philip Frederik Nielsen, Neder Julianehede – pigen Else
Marie Jakobsen, datter af husmand Jakob Nielsen, født i Kølvrå, Haderup sogn 17. juni 1854.
Philip Frederik Nielsen døde 27. november 1897 på Århus Sindsygeanstalt og blev begravet 4. december på
Engesvang kirkegård. 49 år. Han døde således 14 dage efter, at hans datter Vilhelmine blev født. Han
efterlader enken og umyndige børn.

Else Marie Jakobsen døde 4. april 1923 i Julianehede og blev begravet 11. april på Engesvang kirkegård. 68
¾ år gammel.
Philip Frederik Nielsen og Sidsel Kirstine Jensens børn:
1. Karen Marie Nielsen, født 1. maj 1877, Neder Julianehede, døbt 21. maj i Kragelund kirke. Død 25.
juni 1881, begravet 1. juli, Kragelund kirkegård. 4 år gl.
2. Jensine Nielsen, født 9. marts 1879, døbt 23. marts.
Philip Frederik Nielsen og Else Marie Jakobsens børn. Alle født i Neder Julianehede og døbt i Kragelund
kirke.
3. Ane Marie Kirstine Nielsen, født 9. maj 1883, døbt 20. maj.
4. Eva Marie Katrine Nielsen, født 8. oktober 1884, døbt 26. oktober.
5. Jens Jacob Nielsen, født 11. marts 1886, døbt 4. juni.
6. Jens Nielsen, født 12. marts 1887, døbt 11. april.
7. Niels Nielsen, født 24. maj 1888, døbt 10. juni.
8. Ane Marie Nielsen, født 6. juli 1890, døbt 20. juli.
9. Katrine Vilhelmine Nielsen, født 2. marts 1892, døbt 27. marts. Død 15. januar 1896, begravet 23.
januar. 3 år gl.
10. Nede Katrine Nielsen, født 9. januar 1893, døbt 5. marts.
11. Anine Nielsen, født 11. maj 1894, døbt 20. maj. Død 17. juni 1894, begravet 20. juni. 5 uger gl.
12. Dødfødt dreng 5. maj 1895.
13. Dødfødt pige 21. juni 1896.
14. Vilhelmine Frederikke Nielsen, født 12. oktober 1897, hjemdøbt 15. oktober. Fremstillet i kirken 1.
jan. 1898.
Ad 10. Ane Kirstine Nielsen
Ane Kirstine Nielsen var født 20. februar 1852. Hun var gift med Christen Larsen Balle, som overtog gård
9a (1878 – 1912)efter faderen Lars Christensen Balle.
Se således gård 9a.

Folketælling 1834 – en gård:
Jens Nielsen
34 år
Eva Philipsdatter
24 år
Maren Nielsdatter
3 år
Dorthe Katrine Jensd.
1 år
Anne Margrethe Philipsd. 29 år
Mickel Christian Lauritsen 19 år
Christen ?
51 år
Folketælling 1840 – en gård:
Jens Nielsen
40 år
Eva Philipsdatter
30 år
Niels Nielsen
2 år
Maren Nielsen
8 år
Dorthe Nielsen
6 år
Lese Nielsen
5 år
Ane Philipsdatter
31 år

gift
gift
ugift

gårdmand
hans kone
hans stifdatter
deres datter
tjenestepige
tjenestekarl

enkemand
gift
gift

ugift

gårdmand
hans kone
søn
datter
”
“
tjenestepige

Folketælling 1845 – en gård
Jens Nielsen Bilskov
38 år
Eva Philipsdatter
41 år
Maren Nielsdatter
13 år
Dorthe Kathrine Jensd.
Elisabeth Jensdatter
Niels Jensen
Marie Kathrine Jensdatter

gift født i Bording
gift født i Frederiks sogn
født i Karup sogn
”
”
”
”

gårdmand
hans kone
hans stifdatter
deres datter
”
deres søn
deres datter

Folketælling 1850 – en gård
Jens Nielsen
50 år
Eva Betzer
40 år
Dorthe Katrine Jensdatter 17 år
Niels Jensen
12 år
Marie Katrine Jensdatter 7 år
Ane Marie Jensdatter
4 år
Philip Frederik Jensen
4 år
Elisabteh Jensdatter
16 år

gift født i Kragelund sogn
gift født i Frederiks sogn
Karup
”
”
”
”
”

gårdmand og husfader
hans kone
datter
søn
datter
”
søn
datter

Folketælling 1855 – en gård
Jens Nielsen Bilskov
55 år
Eva Philipsdatter
45 år
Philip Frederik Jensen
6 år
Marie Katrine Jensdatter 13 år
Ane Marie Jensdatter
9 år
Ane Kirstine Jensdatter
3 år

gift født i Kragelund sogn
gift født i Frederiks sogn
født i Karup sogn
født i Karup sogn
født i Karup sogn
født i Karup sogn

gårdmand, husfader
hans kone
søn
datter
datter
datter

Folketælling 1860 – en gård
Jens Nielsen Bilskov
60 år
Eva Betser
50 år
Niels Bilskov
22 år
Ane Marie Bilskov
14 år
Philip Frederik Bilskov 12 år
Ane Kirstine Bilskov
8 år

gift født i Kragelund sogn
gift født i Frederiks sogn
ugift født i Karup sogn
”
”
”

gårdmand, husfader
hans kone
søn
datter
søn
datter

BRANDTAKSATION
Karup sogn

16/1 1857.

En gård ejes og beboes af Jens Nielsen Bilskov og som er forsikret under 18-1 for 600 Rd.
a. Stuehsuet i vest 7 fag 8½ alen dyb. Taulmuret, ege under- og fyr
overtømmer, stråtag, 1 skorsten. Til beboelse med stue og kamre,
forsynet med loft, vinduer og døre.
Ansættes til 50 rd pr. fag =
b. Det nordre hus 10 fag 7 alen dyb, samme materialer, stråtag.
Til fæhus.
Ansættes til 20 rd pr. fag =
b. Det søndre hus 10 fag 8 alen dyb, samme materialer. Til lade
Ansættes til 20 rd pr. fag =

Kilde: Lysgård herred. Brandtaksation: (S2 fol. 172)

350

200
200 750

Viborg Stiftamt den 6. marts 1862.
Indenrigsministeriet har under 25. ds f.m. tilskrevet amtet således:
Ved bevilling ad mandatum af dags dato er det tilladt, at Jens Nielsen må nedlægge sin gård
Matr.nr. 12 i Karup by og sogn, Viborg amt, af hartkorn 1 Tønde, 1 Skæppe og 2 Album og
gammelskat 9 Rd og 79 Sk., og lade dens jorder efter en til Indenrigsministeriet indsendt
udskiftningsberegning inddele i parceller på vilkår:
1. at det inden 2 års forløb for amtmanden bevises, at der i den nedlagte gårds sted er indrettet et
hus, som er tillagt i det mindste 1½ tønde land til takst 24; samt forsynet med beboer, og derefter
bliver bestandigen således at vedligeholde, hvorom bemeldte embedsmand, på fornævnte ejers
bekostning, vil have at foranstalte fornøden antagelse tilført skøde- og panteprotokollen, og
2, at de kongelige skatter og rettigheder, såvel som pantehaveres og alle andres rettigheder bliver
ved denne forandring aldeles uforkrænkede.
Hvilket herved tjenstligen tilmeldes amtet til behagelig efterretning og foranstaltning i henseende til
det betingede hus og videre bekendtgørelse såvel for vedkommende sognepræst til iagttagelse ved
hans årlige indberetninger om nedlagte gårde, som forovennævnte Jens Nielsen, der tillige måtte
underrettes om at bevillingen, der bliver at indløse med 14 ½ Rd inden 6 uger fra kundgørelsen
heraf, uden videre udgift vil blive ham tilstillet gennem de lokale autoriteter, når gebyret enten
kontant, eller i postanvisning gennem nærmeste postbureau er indkommet til ministeriet.
I henhold til foranførte bevilling approberes herved udstykningen af ovenmeldte gaard Matr.nr 12 i
Karup by og sogn af
hartkorn Gammelskat
1-1-0-2
9 Rd 79 Sk
i 4 parceller:
Matr.nr. 12a beholder Jens Nielsen
0-7-1-2
7 ” 92 Sk
” 12b agter solgt til Frederik Philbert til bebyggelse inden
2 år eller forening med anden belejlig liggende
ejendomsjord.
” 12c agtes solgt til Peder Christian Christensen til
0-0-1-1¼
40 Sk
forening med Matr.nr. 9b
” 12d agtes solgt til Hans Pedersen til forening med
Matr.nr. 11b
0-0-1-1/4
27 Sk
Hvilket i anledning af det med Hr.Kammerherres erklæring af 19. december f.å. hertil indkomne
andragende, ved tilbagesendelsen af hoslagte kort, tjenstlig meldes til behagelig efterretning og
videre fornøden bekendtgørelse.
Kortene over Matr.nr. 12b, c og d er blevet attesterede og udsendte til Viborg amtstue til indløsning
af Jens Nielsen med i alt 1 Rd 48 Sk.
Hvilket ved fremsendelsen af bemeldte kort, herved tjenstligt meddeles til behagelig efterretnings
foranstaltning og videre bekendtgørelse.
Bretton.
Læst den 14. Marts 1862 /:27-78:/

Herholdt

Lysgård-Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP30 fol. 78)

AFTÆGTSKONTRAKT
Oprettet under dags dato imellem boelsmand Jens Nielsen Bilskovhus i Karup som nyder og sammes søn
Niels Nielsen som yder.
Jeg Jens Nielsen, der ved skøde af dags dato har overdraget mit hidtil ejende og påboende sted i Karup til
min søn Niels Nielsen forbeholder mig herved for mig og min hustru Eva Bitsch ret til beboelse vor livstid i
de 3 nordre fag hus i det nuværende stuehus, hvilket alt er indrettet til beboelse tilligemed skorstenen, som
fremtidig vedligeholdes af yderen både på fag og tag, ud- og indvendig i forsvarlig og beboelig stand i alle
henseender, alt efter vor forlangende og må yderen stedse sørge for, at den på huset liggende tække er af den
beskaffenhed, at den er vandtæt. I mulig ildebrandtilfælde skal yderen opføre senest et halvt år efter branden
et lignende beboelseslejlighed som den nedbrændte og i samme forhold til yderens stuehus som det nu står
og under den tid som bygningen er nedbrændt skal yderen forskaffe nyderen ansvarlig beboelse i muligst
nærhed, og på denne vor bopæl leveres os årligen indtil den sidstes død.
1.
4 tønder rug, 1½ skp hele byggryn, 1½ skp boghvedegryn, 3 skp boghvede, 2 skp malt, som leveres med
halvdelen hvert års første maj og første november. 4 tønder spisekartofler leveres os hvert år i
optagelsestiden og har nyderen ret til årlig i den almindelige tid at nedlægge 2 skp almindelige
læggekartofler til at gro i forinden dertil af yderen tilberedt jord med passende gødning, der hvor yderen selv
lægger sine kartofler til at gro og præstere kørearbejdet i enhver henseende af yderen, hvorimod optagningen
er yderen uvedkommende. 3 lispund tørt saltet flæsk, det ene år af forbøjten og det andet af bagbøjten,
leveres hvert års 23. december. 3½ pund fersk isterflomme leveres hvert års 1. december. Kornet skal yderen
besørge formalet og hjemført til os, når det forlanges og, og må alle disse i denne post nævnt og med
lovbestemt mål og vægt.
2.
Som ildebrændsel leveres os årlig 10 læs hedetørv á 8 snese pr. læs og 17 læs skudtørv á 30 snese pr. læs.
Alt i rette bjergningstid gravet, tørt hjemkørt og ordentlig istandstakket ved vor aftægtsbolig
Og tilbørlig hyldet og tildækket for regn uvejr eller bragt i aftægtshuset efter nyderens forlangende. Tillige
leveres årlig i samme tid i tør tilstand 4 traver pluklyng efter almindelig størrelse.
3.
Yderen er pligtig til daglig at lade nyderen malke en af stedets køer på omgang, dog således at når der sker
en sen eller gold ko for tur, da malker nyderen ikke i de dage, og når de malke skal dette ske til de
almindelige tider i døgnet, men foretrækker nyderen hellere at få deres mælk leveret, da er yderen pligtig til i
tidsrummet fra 1. november hvert år daglig at levere indtil 1. maj 1 potte nymalket komælk og i tidsrummet
fra 1. maj til 1. november hver morgen 3 potter nymalket komælk på deres bopæl, ren og uforfalsket og med
lovlig mål.
4.
Yderen skal tåle at nyderen lader 4 høns gå i nyderens gård i forening med yderens egne høns, men vælger
nyderen i stedet for høns at få æg, da skal yderen årlig levere dem 2 snese til påske, 2 snese til pinse, 1 snes
til St. Hansdag, 2 snese til St. Mikkelsdag og 1 snes til jul, alle sammen friske hønseæg.
5.
Yderen skal årlig fodre og græsse 6 får med deres yngel til hvert års slagtetid for nyderen og af disse 6 får
må der 2 store i tøjr om sommeren for at fede til slagtning, der hvor yderen selv fodrer sine slagtefår.

6.
Nyderen forbeholder sig halvdelen af begge de nuværende havepladser til fri afbenyttelse, hvortil yderen
årlig skal levere tidlig om foråret 3 læs staldgødning, ligesom yderen også skal vedligeholde hegnet
forsvarlig om haverne og forbeholde vi os fri adgang til bageovnen, kedel og køkkenred-skaber, samt brønd
og brøndredskaber, alt til afbenyttelse, som stedse skal holdes i brugbar stand af yderen og levere os tvende
gange om året frisk rughalm til en seng.
7.
Yderen er pligtig til i sygdomstilfælde at hente præsten til os og befordre ham hjem igen og når den ene af
os ved døden afgår, da bortfalder af den heri betingede aftægt en tredjedel med undtagelse af mælk og tørv,
ligesom yderen stedse skal yde os tilstrækkelig opvartning og pleje under sygdoms og alderdomsdage,
således skal han også efter vor død omstændig lade os begrave efter egnens skik og brug, og som vederlag
derfor erholder han efter den sidstes død samtlige vore efterladenskaber med undtagelse af vor seng samt
dragkiste, som skal tilhøre vor datter Stine, og vor kakkelovn, 2 får og et slagværk skal tilhøre vor søn
Frederik.
8.
Yderen er pligtig til når vor datter Stine bliver gift eller får egen husstand, da at levere hende en almindelig
god ko, tidligb? samt 10 rigsdaler rigsmønt, i stedet for bryllup.
Jeg Niels Nielsen forpligter mig herved til at udrede de i nærværende kontrakt bestemte præstationer
prompte i enhver henseende til de derude bestemte tider, og til sikkerhed herfor pantsætter jeg herved med
prioritet næstefter 300 rd på første prioritet mit efter skøde af dags dato overdragne sted matr.nr. 12a i Karup
af hartkorn 7 skp 1 fdk og 2 alb., gl.skat 7 rd 92 sk. Med påstående bygninger til og underliggende
ejendomme, så og min besætning ud- og indvendig. Intet i nogen måde undtagen af hvad jeg ejer eller
ejendes vorder.
For det stemplede papirs skyld anslås da i denne kontrakt årlig fastsatte præstationer til 89 rd taget frem
gange er
445 rd
De i 8. post bestemte præstationer
40 rd
Begravelsesomkostninger
15 rd
I alt
500 rd
Denne kontrakt, som for yderens bekostning nbliver at læse til tinge samtidig med skødet på det heri
pantsatte sted matr.nr. 12a i Karup.
At således er indgået og afsluttet bekræfte vi herved med vor underskrift vidnesfast.
Karup den 23. oktober 1871.
Som aftægtsnyder: Jens Nielsen m.f.p.
Som aftægtsyder: Niels Nielsen
Til vitterlighed: M. C. Nielsen

Anders Jensen

Læst den 1. december 1871 etc.
Anmærkning: På det pantsatte hviler der en kontrakt angående afbenyttelse af vandet i Hallerå, tinglæst 20.
februar 1852, og en lejekontrakt til Peder Christian Christensen på et stykke hede tinglæst 3. august 1855.
Ifølge indenrigsministeriets skrivelse af 25. februar 1862 skal der i stedet for den nedlagte gård matr.nr. 12 i
Karup indrettes et hus, som er tillagt i det mindste 1½ tdr land til taks 24, og som forsynes med beboere og
derefter bliver bestandigen således at vedligeholde.
N. C. Herholdt

Kilde:

Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP35 fol. 433)

Niels Nielsen Siig 1871 - 1901
Niels Nielsen blev født 20. september 1838 og var søn af forrige ejere af ejendommen, Jens Nielsen Bilskov
og Eva Betzer. Da hed gården Bilskovhus.
Ungkarl Niels Nielsen blev gift i Karup kirke den 28. december 1865 med pigen Vilhelmine Jensen i Karup.
Forlovere var brudeparrets fædre.
Vilhelmine blev født den 16. juni 1839 og var datter af husmand Jens Andersen og hustru Kirsten Jensdatter
i Høgild.
Niels Nielsen overtog i 1871 ejendommen efter sine forældre. I 1884 købte han en ret stor parcel, der var på
hartkorn 1 skp. 1 fdk. og 2¼ alb. af Ane Catrine Christensdatter fra ejendom 9. I 1887 solgte han en lille
parcel til Rasmus Pedersen og i 1901 solgte han en parcel til sønnen Edvard, der havde overtaget broderens
tidligere ejendom 16. Der blev således både solgt og købt jord til ejendommen.
1901 solgte Niels Nielsen Siig Siiggaard til sønnen Jens Nielsen Siig. Købesummen var 300 kroner og en
aftægtskontrakt. I aftægtskontrakten er der mulighed for, at de kan fraflytte den og så få udbetalt penge i
stedet for ydelserne. Det ser ud til, at Niels Nielsen har benyttet sig af den mulighed, da han ifølge
folketællingen i 1906 er hos Ove Kristian Hansen, men i 1911 er han tilbage på Siiggård.
Vilhelmine Jensen døde 3. maj 1902 og blev begravet 9. maj på Karup kirkegård.
Aftægtskone i Karup.

63 år gammel.

Niels Nielsen Siig døde 15. august 1916 på gården Siig og blev begravet 21. august s.a. på Karup kirkegård.
78 år. Parrets sidste fælles bopæl var Siiggaarden.
Niels Nielsen og Vilhelmine Jensens børn, født på Siiggard og døbt i Karup kirke.
1. Jens Nielsen, født 8. maj 1867, døbt 10. juni. Overtog ejendommen efter forældrene.
2. Jens Peter Nielsen, født 11. oktober 1870, døbt hjemme 22. oktober Fremstillet i kirken 1. januar 1871.
3. Edvard Frederik Nielsen, født 23. september 1876, døbt 15. oktober.
Ad 1. Jens Nielsen, født 8. maj 1867. Købte 1888 ejendom 16 af Maren Nielsen Siig, og han solgte den til
broderen Edvard Frederik Nielsen i 1901, hvorefter han overtog forældrenes gård.
Ad 2. Jens Peter Nielsen Siig, født 11. oktober 1870. Han blev gift i Århus 13. juli 1902 med Petrine
Pedersen, født 26. marts 1877 i Haderis, Haderup sogn, Ringkøbing amt. Hun var datter af jordbruger Peder
Pedersen og hustru Petrine.
Jens Peter Nielsen Siig var tømrermester i Århus. Han var medlem af Århus byråd fra 1. april 1929 til 1.
februar 1942. Borgerlig fællesliste, senere det konservative folkeparti.
Jens Peter Nielsen Siig døde 7. august 1950 i Århus. (Se vedhæftet oplysninger fra Århus). Petrine Pedersen
døde 8. maj 1965 i Vejlby sogn, Århus amt.
Ad 3. Edvard Frederik Nielsen Siig, født 23. september 1876. Han købte ejendom 16 i 1901 af broderen Jens
Nielsen.

Folketælling 1880 – et hus
Niels Nielsen
42 år gift
Vilhelmine Jensen
40 år gift
Jens Nielsen
12 år
Jens Peter Nielsen
9 år
Edvart Frederik Nielsen 3 år
Eva Betser
69 år enke

født i Karup
født i Resen sogn
født i Karup
født i Karup
født i Karup
født i Frederiks

husejer og husmand
hans kone
barn
barn
barn
husfaderens moder, der af ham
forsørges.

Folketælling 1890 – Karup Mark
Niels Nielsen
51 år gift
Vilhelmine Jensen
50 år gift
Edevart Frederik Nielsen 13 år
Eva Philipsdatter
79 år enke

født i Karup
født i Resen
født i Karup
født i Frederiks

husfader, gårdejer
husmoder
barn
aftægtskone

Folketælling 1901
Niels Nielsen Siig
født 1838 gift født i Karup
Vilhelmine Jensen
født 1839 gift født i Høgild
Jens Nielsen Siig
født 1867 enke født i Karup
Vilhelmine Nielsen Siig født 1890
født i Karup
Nielsine Nielsen Siig
født 1893
født i Karup
Niels Nielsen Siig
født 1896
født i Karup
Visti Nielsen Siig
født 1898
født i Karup
Jens Marinus Nielsen Siig født 1899
født i Karup

aftægtsmand
aftægtskone
husfader, landmand
barn
barn
barn
barn
barn

Folketælling 1906
Ove Kristian Hansen
Kristine Hansen
Ane Kirstine Elisabeth Hansen
Margrethe Jensine Birgitte Hansen
Oline Kristine Hansen
Mikkel Kristensen
Ane Elisabeth Jørgensen
Niels Siig

født 1853 gift
født 1863 gift
født 1890
født 1895
født 1900
født 1832
født 1855
født 1838

husfader, husmand
husmoder
barn
barn
barn
aftægtsmand
aftægtskone
aftægtsmand

Folketælling 1911
Jens Nielsen Siig
Vilhelmine Nielsen Siig
Niels Nielsen Siig
Visti Marius Nielsen Siig
Jens Marius Nielsen Siig
Niels Nielsen Siig

født 1867 enke født i Karup
født 1890
”
”
født 1896
”
”
født 1897
”
”
født 1899
”
”
født 1838 enke ”
”

husfader, landbrug
barn
”
”
”
aftægtsmand

SKØDE
Underskrevne selvejer Jens Nielsen Bilskovhuus tilstår herved for mig og øvrige arvinger at have
solgt ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager til min søn Niels Nielsen og hans
arvinger hovedparcellen af den mig ifølge vielsesattest af 3. oktober 1832, tinglæst 5. s.m. ejende og
påboende sted i Karup, der endnu efter flere frasalg har hartkorn under Matr.no. 12a:
7 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 album, gl.skat 7 rd 92 sk efter indenrigsministeriets approbation af 25.
februar 1862.
Bemeldte hovedparcel overdrages ham herved med påstående bygninger, til- og underliggende, inde
og udvendig besætning med undtagelse af, hvad vi forbeholder os at medtage i vor aftægtsbolig, alt
for den akkorderede sum 450 rd er firehundrede og halvtredsindstyve rigsdaler rigsmønt og på
vilkår:
Køberen modtager fra i dag af det heri solgte og svarer selvfølgelig alle af stedet gående kongelige
skatter, tiender og øvrige påbud af hvad navn nævnes kan og respekterer en forening af 12. juli
1857 angående overrislingsanlæg således som den fra min side er udgravet og en tidligere angående
S?vandet, og da nu køberen har tilfredsstillet mig for købesummen 450 rd, samt givet mig og min
hustru sikkerhed for den os af stedet betingede aftægt, hvilken for fem år udgør 500 rd., så erklærer
jeg herved, at ovennævnte sted M.No 12a i Karup nu herefter skat tilhøre merbemeldte min søn
Niels Nielsen med de samme herligheder, rettigheder, pligter og byrder, alt som jeg selv ifølge
ovenmeldte adkomst har ejet samme, fri for enhver efter loven, må dette skøde læses til tinge uden
mig at varsle.
Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast.
Karup den 23. oktober 1871.
Jens Nielsen (m.f.p.)
Til vitterlighed: M. C. Nielsen
Anders Jensen
I anledning af dette steds overdragelse fra Jens Nielsen til sønnen Niels Nielsen, er i dag lagt til ”de
fattiges kasse” i Karup 8 sk., er otte skilling, attesteres.
På Frederiks og Karups sogneråds vegne. M. C. Nielsen
At skatter og afgifter af M.No 12 i Karup by og sogn indtil ultimo december d.a. er betalte,
attesteres. Viborg amtstue den 18. november 1871.
Christrup fm.
Da indenrigsministeriet under 25. febr. 1862 har approberet udstykningen af Jens Nielsens gård
M.No 12 i Karup by og sogn således at derfra udstykkes parcellen M.No 12a af hartkorn 7 skp., 1
fdr. Og 2 alb. med gl.skat 7 rd 92 sk., så vides fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at
erindre.
Viborg stiftamt den 20. november 1871.
C. Reisz fm
Læst den 1. december 1871 etc. Anm. På det solgte hviler der en panteobligation for 200 Rd, tp. 1.
aug. 1851, og kontrakt ang. afbenyttelse af vandet i Hallerå, tinglæst 20. febr. 1852, en lejekontrakt
til Peder Chr. Christensen på et stykke hede, læst 3. aug 1855, og en panteobligation på 100 rd til
Niels Chr. Jensen tinglæst 8. jan. 1858. Ifølge indenrigsministeriets skr. af 25. febr. 1862 skal der i
stedet for den ved? ? Matr.no 12 Karup indrettes et hus, som er tillagt i det mindste 1½ td. land til
takst 24 og som forsynes med beboere og derefter bliver bestandigen at vedligeholde. Herholdt
Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol:
(B47-SP35 fol. 427)

Kilde: Aarhus kommune: Ole Degn og Vagn Dybdahl: ”Om borgere i byens råd.”

Jens Peter Nielsen Siig

Født:
Død:
Parti:

11.10.1870
07.08.1950
Det Konservative Folkeparti

Tømrermester. - Født 11. okt. 1870 i Karup sogn, død 7. aug. 1950 i Århus. - Forældre: gårdejer Niels
Nielsen Siig og hustru Vilhelmine Jensen. - Gift 13. juli 1902 i Århus med Petrine Pedersen, født 26. marts
1877 i Haderis, Haderup sogn, Ringkøbing amt, død 8. maj 1965 i Vejlby sogn, Århus amt, datter af
jordbruger Peder Pedersen og hustru Petrine.
Medlem af byrådet 1. april 1929-l.febr. 1942. Borgerlig fællesliste, senere Det konservative Folkeparti.
Siig var født i Vestjylland, kom i tømrerlære i Århus 1890 og blev svend 1894 - med udmærkelse og Århus
tekniske Skoles hædersmedalje. Med understøttelse af statskassen til rejser i udlandet arbejdede han i
Tyskland og Østrig-Ungarn, men vendte tilbage til Århus, hvor han 1901 etablerede sig som mester og
efterhånden var med til at opføre en mængde store bygninger.
I årene 1897-1912 var S. lærer ved Århus tekniske Skole og blev også medlem af bestyrelsen for
lærerforeningen. Han fik hurtigt andre tillidshverv. Han sad i bestyrelsen for Århus Tømrermesterforening
1906-39, fra 1910 som sekretær, og var ved sin død æresmedlem af foreningen. Desuden var han medlem
af bestyrelsen for Tømrermestrenes Høvleværk 1912-50, de sidste år som næstformand; medlem af
bestyrelsen for Århus tekniske Skole 1918-42, i perioden 1918-37 valgt af Århus Håndværkerforening og i
perioden 1937-42 valgt af byrådet; de sidste fire år var han næstformand; medlem af bestyrelsen for
sparekassen Århus Bikube fra 1922 til 1934, da sparekassen måtte lukke. Endvidere var S. vurderingsmand
for Ny jydske Kjøbstad-Creditforening 1925-27 og i en årrække medlem af bestyrelsen for Århus
Grundejerforening.
Også kommunalpolitik interesserede S. Han blev i 1929 indvalgt i byrådet på en borgerlig fællesliste, hvor
han repræsenterede håndværkerne og grundejerne. Senere valgtes han på rene konservative lister. På
grund af alder udtrådte S. 1. febr. 1942 af byrådet og blev efterfulgt af murermester Ejner Mikkelsen. Ved
hans udtræden blev det fremhævet, at han var »typen på en udmærket håndværker«, der altid havde vist
»loyalitet, flid og nidkærhed i arbejdet inden for gruppen og i byrådet«.
Af S.'s øvrige tillidshverv kan nævnes, at han har været medlem af bestyrelsen for Den borgerlige
Sygekasse, de sidste par år i midten af 1930'erne som formand, medlem af bestyrelsen for Kirkeligt
Samfunds Bykreds, og en tid medlem af Frue Sogns menighedsråd.

AFTÆGTSKONTRAKT
I anledning af, at undertegnede Jens Nielsen Siig i dag er blevet tilskødet matr.nr. 12a m.fl. i Karup har jeg
indgået på, ligesom jeg herved forpligter mig og ejendommens senere ejere til at svare mine forældre Niels
Nielsen Siig og hustru Vilhelmine Jensen følgende livsvarige aftægt:
1.
Til fri bolig for dem overlades dem udelukkende brug af de 3 nordligste fag af stedets stuehus. Denne bolig
er for længst indrettet og er forsynet med kakkelovn, komfur og andet tilbehør, og jeg forpligter mig herved
til stedse at holde den forsvarlig ved lige på tag og fag, udvendig og indvendig, hvorhos jeg, hvis den skulle
forgå ved ulykkestilfælde, forpligter mig til, inden et halvt år derefter at genopføre den på samme sted som
den oprindelige bolig og midlertidig skaffe dem passende bolig andetsteds.
2.
Til have overlades dem den sydlige halvdel af stedets indhegnede have, som ligger sydøst for gården, til
hvilken have, som de har fri rådighed over, de af stedets mødding må tage den gødning, som de anser
fornøden.
3.
De skulle stedse have adgang til og ret til benyttelse af stedets vandsted og ovn med dertilhørende redskaber.
4.
Hvert forår skal jeg i god velbehandlet og gødet jord ved siden af min egen kartoffelmark lægge 2 skp.
kartofler som skik og brug er, hvoraf de må tage afgrøden efterhånden som de ønsker sådant, men
læggekartoflerne skulle de selv levere.
5.
Så snart de fremsætter begæring derom, skal parcellen matr.nr. 9c af hartkorn 1 skp 1 fdk 2¼ alb overlades
dem til udelukkende brug og afbenyttelse aldeles efter behag for en så stor del af deres levetid, som de det
ønske. Når en sådan begæring fremsættes, skal ejeren dog være berettiget til derefter at tage afgrøden af
hvad sæd, han på dette tidspunkt måtte have lagt i jorden. Brugen er vederlagsfri, dog at de så længe de ville
benytte den, skulle svare afgiften af jorden.
6.
Jeg skal årlig give dem:
a. 4 tdr rug, 1½ skp hele byggryn, 1½ skp boghvedegryn, 3 skp boghvede, 2 skp malt, med halvdelen hver
1. maj og den anden halvdel hver 1. november.
b. 4 tdr spisekartofler hver 1. november.
c. 3 lispund fersk mellemflæsk hver 15. december.
d. 3½ pund fersk isterflomme hver 1. december.
e. 8 snese hønseæg med 2 snese i ugen før påske, 2 snese i ugen før pinse, 1 snes Sct. Hansdag,
2 snese St. Mikkelsdag og 1 snes den 20. december.
f. Kontant 20 kroner halvdelen hver 1. maj og 1. november.
De anførte naturalier skulle være af første klasse og samtlige ydelser skulle leveres en termin forud.
7.
Årlig i rette bjergningstid og senest 1. august skal jeg give dem 8000 tørv af almindelig størrelse og af god
bonitet samt 2 traver lyng, hvilket brændsel jeg skal hjemkøre, når det er tørt, og ved leveringen skal opstille
i stak ved boligens gavl alt efter deres nærmere anvisning.
8.
I tiden fra hver 1. maj til 1. november skal jeg give dem 3 potter nymalket mælk daglig, og den øvrige tid af
hvert år skal jeg give dem 2 potter nymalket mælk daglig stedse af morgenmalkningen og indbragt i deres
bolig i rene kar.

9.
Jeg skal køre deres korn til mølle og formalet tilbage, når det forlanges.
10.
Lige og sammen med mine egne får skal jeg stedse græsse, fodre og passe 2 får for dem, om sommeren
indtil 1. november tillige deres yngel.
11.
Jeg skal til enhver tid give dem omhyggelig og kærlig pleje og opvartning, ligesom jeg skal brygge, bage og
slagte for dem, besørge deres byærinder, deres vask og anden renlighed, alt når sådant forlanges. I
sygdomstilfælde skal jeg derhos befordre læge og præst til og fra dem, ligesom jeg skal betale lægens
honorar.
12.
Når den ene af dem afgår ved døden, bortfalder en tredjedel af, hvad der er betinget i posterne 6 og 8.
13.
Skulle de eller den længstlevende af dem få i sinde at fraflytte den fornævnte bolig, da skal alt, hvad der er
betinget i post 6 leveres på deres nye bopæl indenfor en afstand af 2 mil fra boligen. Flytter de længere bort,
må de selv afhente ydelserne eller opgive hvor de indenfor anførte afstand kunne leveres. Post 10 vedbliver
uforandret i bortflytningstilfælde. Alt hvad der i øvrigt foran i denne kontrakt er betinget bortfalder derimod
ved bortflytning, men som vederlag derfor skal der årlig betales 75 kr. såfremt og så længe de begge leve,
men kuns 60 kr. når kun den ene af dem lever, hvilket beløb skal erlægges på deres nye bopæl i landet med
halvdelen hver 1. maj og den anden halvdel hver 1. november. Måtte de efter at være fraflyttet boligen ønske
atter at flytte tilbage til denne, kunne de sådant med et halvt års varsel til en 1. maj og kontrakten træder så
atter i kraft, som før de flyttede.
14.
Jeg skal i sin tid besørge og bekoste deres begravelser efter skik og brug imod som vederlag derfor at
erholde hvad den længstlevende efterlader sig.
15.
Til sikkerhed for prompte og skadesløs opfyldelse af nærværende kontrakt, hvis præstationer have en
kapitalværdi for 5 år af 1300 kr., meddeler jeg herved panteret i den mig ifølge skøde af i dag, som samtidig
herved tinglæses tilhørende ejendom matr.nr. 12a, 9c og 11k Karup og 5e af Haurdal af hartkorn i alt 1 tdr. 3
fdk ½ alb med kirketiende af 11k og 12a derpå til enhver tid beliggende bygninger med iværende mur- og
nagelfaste genstande, afgrøde, gødning, besætning, inventarium og avlsredskaber samt i assurancesummerne
i ildebrandstilfælde alt med 1. prioritet i matr.nr. 12a og 9c og med prioritet efter 400 kr. i matr.nr. 11k samt
5e samt med respekt for, at der er adkomstmangel til tienden, og for kontrakter om vand, forening om
overrisling, nedlægningsbevillinger, vejservitut på matr.nr. 11k, forpligtelse vedk. matr.nr. 5e angående brønds vedligeholdelse samt for at
en på matr.nr. 9c i 1850 tinglæst obligation for 50 rdl ikke er udslettet.
16.
I søgsmålstilfælde vedtages hurtig retsforfølgning efter forordn. 25. januar 1828 og jeg vedtager, at jeg, når
jeg i det væsentlige taber sagen skal betale skadesløse omkostninger.
p.t. Kjellerup, den 5. januar 1901. Jens Nielsen Siig
Til vitterlighed:

Frederik Philbert

L. P. Petersen

Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 11. januar 1901 og indført i skøde- og
pantebogen.
Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP56 fol. 749)

Jens Nielsen Siig 1901 - 1926
Jens Nielsen Siig blev født 8. maj 1867. Han var søn af gårdmand Niels Nielsen Siig på Siiggaard og hustru
Vilhelmine Jensen i Karup.
Jens Nielsen Siig blev gift 1.gang den 28. december 1889 i Karup kirke til pigen Ane Marie Vistisen, Karup,
22 år. Hun var datter af posten Visti Vistisen og hustru Ane Marie Larsdatter på Karup mark.
Jens Nielsen købte i 1888 ejendom 16 af sin faster Maren Nielsen Siig. (Se denne ejendom).
I 1901 solgte han ejendom 16 til broderen Edvard og købte i stedet fødegården for 1700 kroner og en
aftægtskontrakt. Fødehjemmet havde han i 25 år, inden han solgte den til sønnen Niels.
Ane Marie Vistisen døde den 15. september 1899 på Viborg sygehus efter sønnen Jens Marinus’ fødsel. Hun
blev begravet 22. september på Karup kirkegård. 32 år gl.
Jens Nielsen Siig boede på Siiggaarden som enkemand indtil den 8. december 1911, hvor han blev gift i
Karup kirke med pigen Josephine (Jepbine) Marie Jensen Langborg. Hun var født 23. maj 1872, og var
datter af gårdejer Jens Christian Jensen Langborg og hustru Gjertrud Kirstine Petersdatter i Karup, ejendom
3. I daglig tale blev hun kaldt for Marie.
Jens og Marie fik ingen børn.
De næste oplysninger er fortalt af Hugo Siig, der er barnebarn af Jens’ broder Edvard:
I sine velmagtsdage var Jens lidt glad for brændevin. Han kørte fragt til Viborg, og der købte han så
brændevinen. Når han næsten var hjemme, skjulte han flasken nede ved bækken. Hans tre døtre brød sig
ikke om, at han drak brændevin, så når de fandt flasken, slog de den i stykker.
På et tidspunkt blev Jens lam og var sengeliggende de sidste tyve år af sit liv. Jens og Edvard boede tæt ved
hinanden og holdt avis sammen, og da Edvards søn Ejnar hver dag kom forbi Jens’ ejendom, når han kom
fra skole, skulle han hente avisen. Det var ikke noget, som Ejnar var særlig glad for. Han ville gerne hurtig
hjem fra skole; men Jens ville høre alt nyt fra egnen, som drengen havde hørt. Ejnar prøvede at liste ind
efter avisen; men det lykkedes ham sjældent at undgå onklen. Først når alt var fortalt, sagde Jens: ”Nu kan
du godt gå”.
Jens Nielsen, rentier på Karup mark døde 7. november 1940 og blev begravet 13. november. 73 år gammel.
Jepbine Maria Jensen Siig, født Langborg, døde 2. juni 1952 på hvilehjemmet i Vinderslev by og blev
begravet 9. juni på Karup kirkegård. 80 år gammel.
Jens Nielsen Siig og Jepbine Marie Jensens sidste fælles bopæl var Siiggaarden.
Jens Nielsen Siig og Ane Marie Vistisens børn. Alle født på ejendom 16 og døbt i Karup kirke.
1. Vilhelmine Nielsen, født 29. november 1890, hjemdøbt 7. dec. og fremstillet i kirken 26. dec.
2. Ane Marie Nielsen, født 27. december 1891, døbt 5. januar 1892.
3. Nielsine Nielsen, født 1. august 1893, døbt 27. august. Død 7. juli 1907, begr. 11. juli. 13 år, 11 mdr. *
Samme dag blev Nielsine Christine Balle begravet. Degnen skriver om begge piger – se nederst.

4. Vita Cathrine Nielsen, født 30. august 1895, døbt 29. september.
5. Niels Nielsen, født 13. september 1896, døbt 20. september. Overtog gården efter forældrene.
6. Visti Marius Nielsen, født 9. januar 1898, døbt 23. januar. Død 4. november 1974 i Karup (ifølge hans
gravsten på Grove kirkegård).
7. Jens Marinus Nielsen Siig, født 29. august 1899, døbt 4. september.
*”Disse 2 unge piger har begge været mine elever i skolen. De var i sandhed gode piger, som jeg tit har set
mig glad på i skolen. Gud lad os samles en gang i de evige boliger. De forlod denne verden på en dag og
blev begravede på en dag. Den ene øst, den anden vest for kirken”.

Ad 1. Vilhelmine Nielsen Siig.
Viet 28. april 1911 i Karup kirke til ungkarl boelsmand Anders Sørensen, født 29. august 1897, søn af
gårdmand Jens Sørensen og hustru Dorthea Katrine Jensen, Agerskov i Bording sogn.
Ad 2. Ane Marie Nielsen Siig.
Viet 28. december 1912 i Karup kirke til ungkarl, landmand Jens Andersen af Karup, som søn af gårdmand
Visti Andersen og hustru Kirsten Sørensen, ejendom 13. Jens Andersen, født 6. november 1892 i Karup. De
to søstre Ane Marie og Vita Cathrine blev gift med 2 brødre.
Ad 4. Vita Cathrine Nielsen Siig.
Viet 28. september 1917 i Karup kirke til ungkarl, landmand Jacob Andersen af Karup som søn af gårdmand
Visti Andersen og Kirstine Sørensen, ejendom 13. Jacob Andersen, født 29. august 1895.
Fra oplysninger på gravsten, Karup kirkegård døde Vita Cathrine Siig 18. oktober 1982, og Jacob Andersen
døde 9. juni 1983.
Ad 7. Jens Marinus Nielsen Siig.
Viet 18. juni 1923 i Karup kirke til pige, tjenestepige Bothilde Marie Knudsen, Karup Mark, født i Sunds 18.
februar 1898 som datter af ugift pige Mariane Knudsen. I 1937 (ved et barns dåb) var han husmand på
Frederiks Vestermark.
Fra oplysninger på gravsten, Karup kirkegård døde Bothilde Marie Siig 29. august 1975 og Jens Marinus
døde 25. oktober 1979.

Folketælling 1906 (Fødselsdatoerne er rettet)
Jens Nielsen Siig
8/5 1867
enke
Niels Nielsen Siig
13/9 1896
Nielsine Nielsen Siig 1/8 1893
Visti Nielsen Siig
9/1 1898
Jens Marinus N. Siig 29/8 1899
Folketælling 1911
Jens Nielsen Siig
Vilhelmine Nielsen Siig
Niels Nielsen Siig
Visti Marius Nielsen Siig
Jens Marius Nielsen Siig
Niels Nielsen Siig

1867
1890
1896
1897
1899
1838

Folketælling 1916
Jens Nielsen Siig
Marie
”
Niels
”
Visti
”
Kathrine
”
Folketælling 1921
Jens Nielsen Siig
Marie
”
Marinus
”
Fritjof Jensen
Jul Jensen

1867
1872
1899
1907
1907

enke

enke

husfader
barn
”
”
”
Karup
”
”
”
”
”

husfader, landbrug
barn
”
”
”
aftægtsmand

gift
”
ugift
”
”

husfader, landbrug
husmoder
tjenestekarl
”
tjenestepige

gift
”
ugift
ugift
”

husfader, landbrug
husmoder
barn
tyende
barn

Folketælling 1930 Siiggaard.
Niels Nielsen Siig
13/9 1896 gift
Esther Holmberg Siig
7/3 1900 ”
Jens Nielsen Siig
8/5 1867 ”
Marie Langborg
23/5 1872 ”
Lunding Holmberg Siig 29/11 1924
Regner Holmberg Siig
10/3 1927
Agnes Andreasen
5/7 1905

Grove
”
Karup
Taars, Hjørring amt
Karup
”
”
”
Frederiks

husfader, landbruger
husmoder
husfader
husmoder
barn
”

SKØDE.
Undertegnede Niels Nielsen (Siig) sælger, skøder og aldeles afhænder herved til min søn Jens
Nielsen Siig efternævnte ejendom, som har tilhørt mig ifølge forskellige tinglæste adkomster,
nemlig matr. no. 12a af Karup af hartkorn 6 skp. 1 fdk. ¼ alb. gl.skat 13 kr. 45 øre således betegnet
og skyldsat ved landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 19. december 1900, ved hvilket
der tillige er pålignet denne ejendom i vederlag for præstetiende 4 skp. 1 fdk. rug, for kongekorntiende 2 skp. 1½ fdk. rug og 3 ¾ fdk. byg og for præstens småredsel ½ fdk. byg.
Matr. no. 9c smst. af hartkorn 1 skp. 1 fdk. 2 ¼ alb. gl.skat kr. 2,79
” ” 11k ”
”
”
1 skp. 1 alb.
” kr. 2,34
” ” 5L af Haurdal ”
0
kr. 0,02
Under overdragelsen er indbefattet kirketienden af matr. no. 12a og 11k, de på ejendommen
beliggende bygninger med alle deri værende mur- og nagelfaste genstande og hvad der på
ejendommen er af afgrøde og ildebrændsel af besætning og avlsredskaber. Den solgte ejendom og
hvad der som meldt dermed følger er overgivet til og taget i besiddelse af køberen, som deraf skal
svare de skatter og afgifter, som fremtidig opkræves og som skal respektere en tinglæst kontrakt om
benyttelse af vandet i Haller å, nedlægningsbevillinger, forening om et overrislingsanlæg, kontrakt
om et vandløb, forpligtelser vedk. Matr. no. 5e angående vedligeholdelse af byens brønd og
vejservitutter behæftende matr. no. 11k, hvorhos bemærkes, at matr. no. 9e er behæftet med en
obligation for 50 rdl. tinglæst 13. september 1850, der dog er indfriet. Ved kontrakt af i dag, som
samtidig hermed tinglæses, har køberen forpligtet sig og senere ejere til at svare aftægt m.v. af
kapitelværdi 1300 kr. Desforuden har der for overdragelsen været betinget en købesum af 1700 kr.,
hvoraf 1000 kr. for medfulgte løsdele, hvilken købesum er berigtiget derved, at køberen har
forpligtet sig til at overtage og fremtidig forrente den på matr. no. 11k og 5e hvilende gæld af 400
kr. og ved udstedelse af obligation for resten. Jeg er således fyldestgjort for overdragelsen, og jeg
fraskriver mig derfor herved enhver lod og del i den solgte ejendom, der med nævnte kirketiendeanpart, til hvilken ældre adkomst er mangelfuld, og med tilbehør som anført fra nu af skal være
køberens ejendom og skal tilhøre ham med de samme herligheder, rettigheder, byrder og pligter,
hvormed jeg selv har været ejer deraf, fri for enhvers beføjede krav og tiltale.
Oplæst. P.t. Kjellerup den 5. januar 1901.
Niels Nielsen (Siig).
Til vitterlighed om oplæsning, dato og underskrift L.P.Petersen Frederik Philbert.
Attesteres til tinglæsning for så vidt angående matr. no. 12a af Karup by og sogn, der ved
landbrugsministeriets skrivelse af 19. f.m. er skyldsat for hartkorn 6 skp. 1 fdk. ¼ alb. gl.skat 13 kr.
45 øre.
Viborg stiftsamt den 9. januar 1901
Andr. Skrike.
Læst på Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 11. januar 1901 og indført i
skøde- og pantebogen.

Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP56 side 701).

Niels Nielsen Siig 1926 - 1959
Niels Nielsen Siig var født 13. september 1896 på gården Siig. Han var søn af forrige ejer af gården,
Jens Nielsen Siig og hustru Ane Marie Vistisen.
Niels Nielsen Siig blev viet 21. august 1924 i Karup kirke til tjenestepige Ester Ida Josephine
Holmberg af Karup. Hun var født i Lindum sogn 3. marts 1900 som datter af arbejdsmand Anders
Holmberg og hustru Marie Jensen, Agdrup Mark i Taars sogn. Forloverne var Jens Siig af Karup
mark og Jakob Andersen af Karup.
Niels Nielsen Siig og Ester Ida Josephine Holmbergs børn. Alle født på gården Siig og døbt i
Karup kirke.
1. Lunding Holmberg Siig, født 29. november 1924, døbt 26. december.
2. Regnar Holmberg Siig, født 10. marts 1927, døbt 3. april.
3. Else Marie Holmberg Siig, født 20. marts 1936, hjemdøbt 4. april. Fremstillet i kirken 31.maj.
Efter oplysninger fra gravsten på Karup kirkegård døde Jens Nielsen Siig 7. november 1940 og
Esther Siig døde 24. august 1984.

KØBEKONTRAKT
Undertegnede Jens Nielsen Siig af Karup sælger herved til min søn landmand Niels Nielsen Siig,
sammesteds den mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende faste ejendom
Matr.nr. 12a Karup by og sogn af hartkorn 0 tdr. 5 skp. 3 fdk. 2¾ alb.
”
11k
”
”
?
”
0 ”
1 ”
0 ”
1 ”
”
9c
”
” overstreget ”
0 ”
1 ”
1 ”
2¼ ”
”
5e Haurdal by, Frederiks sogn
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
”
4d
”
”
0 ”
0 ”
0 ”
0¾ ”
”
5i
”
”
0 ”
0 ”
0 ”
0 ”
md derpå værende bygninger, disses mur- og nagelfaste tilbehør, herunder kakkelovne, komfur og indmuret
grubekedel, gødning og ildebrændsel, avl og afgrøde, besætningen herunder får, lam og fjerkræ, og
inventarium, herunder avlsredskaber og avlsmaskiner og mejeriinventarium af enhver slags på følgende
vilkår:
1.
Overtagelsen har fundet sted, hvorfor køberen i ildebrandstilfælde oppebærer assurancesummerne til
anordningsmæssig anvendelse.
2.
Køberen overtager de kongelige skatter og afgifter af det solgte fra den 1. januar 1926 og de kommunale
skatter og afgifter af det solgte fra den 1. april 1926.
3.
Køberen er bekendt med og skal respektere kontrakt angående afbenyttelse af vandet i Hallerå, forening
angående overrislingsanlæg, vejrettigheder og ret til vandledningsgrøft, forpligtelse til deltagelse i
vedligeholdelse af byens brønd, kontrakt om eneret for statsbanerne til afgravning og bortførsel af grus, sten
m.m. på en del af ejendommen og nedlægningsbevillinger.
4.
Købesummen er aftalt til 21.000 kr., der berigtiges dels ved at køberen i 11. juni termin 1926 i
husmandskreditforeningen i Aalborg indsøger størst muligt lån til 4½ % rente p.a., således at sælgeren tager
dette lån til pari, bærer omkostningerne ved lånet og 1ste reservefondsbidrag og dels på anden måde.
Differencen mellem 20.000 kr. og lånets pålydende skal køberen forrente med 4½ % p.a. fra 1. april 1926 og
afdrage med 400 kr. i hver 11. december termin, første gang i 11. december termin 1927. For dette beløbs
vedkommende skal sælgeren have panteobligation næstefter kreditforeningsgælden og med oprykkende
prioritet i det solgte. Renten erlægges bagud for et halvt år ad gangen. Panteobligationen forfalder ved
ejerskifte. Køberen forpligter sig til, så længe sælgeren og hans hustru lever, at yde dem bolig i stuehusets
nordre ende, hvilken bolig sælgeren på egen bekostning skal istandsætte idet køberen dog skal yde arbejde
og bistand dertil uden vederlag, at yde dem årlig 10.000 stk. tørv af bedste kvalitet, hjemkørt og indsat i
deres brændselsrum, græsse og fodre et får med fornøden plads til dette, daglig yde dem 2 liter nymalket
mælk indbragt i deres bolig og yde dem, hvis de ønsker at fraflytte, i hvilket tilfælde de fornævnte ydelser
bortfalder 1.000 kr. en gang for alle. Købesummen 21.000 kr. bliver altså herefter berigtiget ved eventuelt en
gang for alle at betale 1.000 kr.,at overtage størst muligt lån i husmandskreditforeningen og udstede
obligation for forskellen mellem 20.000 kr. og lånets pålydende.
5.
På tro og love erklæres at af købesummen falder 13.000 kr. på værdien for den faste ejendom medens resten
er for det medfulgte løsøre. Den i post 4 nævnte pligt til naturalpræstationer er 1.000 kr. vil være at sikre ved
pant i ejendommen med tilbehør næstefter for tiden hvilende hæftelser, 12.000 kr. til
husmandskreditforeningen og oprykkende efter 8.000 kr. til sælgeren, alt til forhøjet rente.
6.
Køberen indgår på foranstående salgsvilkår.
7.
Undertegnede Jepbine Maria Jensen Siig f. Langborg, der er gift med sælgeren, samtykker i foranstående
salg. Undertegnede Ester Ida Josefine Siig, født Holmberg, der er gift med køberen samtykker i foranstående
køb og pantsætning af ejendommen.

8.
Omkostningerne ved skødet, aftægten og panteobligationen påhviler køber og sælger i forening.
Købekontrakten og skødet vil være at tinglæse som servitutstiftende m.h.t. de i post 4 og 5 nævnte
forpligtelser til husly, ret til tørv m.v.
Karup den 29. april 1926.
Som sælger: Jens Nielsen Siig Som køber: Niels Nielsen Siig
Som sælgers hustru: Jepbine Marie Jensen Siig født Langborg
Som købers hustru: Ester Ida Josefine Siig født Holmberg.

SKØDE
Da købesummen er berigtiget overensstemmende med foranstående, så skøder og endelig overdrager jeg
Jens Nielsen Siig herved til Niels Nielsen Siig den i kontrakten ommeldte faste ejendom med tilbehør alt i
overensstemmelse med denne og med respekt for de i samme ommeldte hæftelser, så at den solgte ejendom
med tilbehør fremtidig skal følge og tilhøre køberen som hans retmæssige ejendom med de samme
herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet samme og hvorom henvises til
købekontrakten, alt under mit hjemmelsansvar efter loven.
Undertegnede Jepbine Maria Jensen Siig f. Langborg, der er gift med sælgeren samtykker i skødets
udstedelse. Karup, den 20. juli 1926.
Som sælger: Jens Nielsen Siig, Jepbine Marie Jensen Siig, født Langborg.
Som køber: Niels Nielsen Siig.
Skatterne af fornævnte ejendom er betalt indtil oktober termin 1925 inklusive løbe nr. 84 5te alm. vurdering.
Vurderingssum til ejendomsskyldværdi 12.300 kr. Ved 4de vurdering: særskilt vurderet. Viborg amtstue den
22/7 1926. Maes
Dokumentet begæres tillige tinglæst som pant og servituthæftende m.h.t. de i kontrakten post 4 og 5 nævnte
bestemmelser den 22/7 1926 for vedk. ?
Vielsesattest.
Gårdmand, enkemand Jens Nielsen Siig af Karup sogn, født den 8. maj 1867, og pige Jepbine Maria Jensen
Langborg af Karup, født den 23. maj 1872 blev ægteviede i Karup kirke, Karup sogn, Lysgård herred, den 8.
december 1911 (elleve), hvilket i overensstemmelse med kirkens ministerialbog herved bevidnes på embeds
vegne.
Frederiks-Karup pastorat pr. Frederiks, den 10. april 1926. Aage Reumert, sognepræst.
Læst…… den 23. juli 1926. Pantebogen. Vielsesattest forevist og indført. Retsanmærkning: Den solgte
ejendom er udover som ommeldt behæftet med 1) panteobligation for 400 kr. til Jens Christian Sørensen for
så vidt angår Matr.nr. 11k, og 5e og 5i og 2) panteobligation på 1300 kr. til Jens Peter Nielsen Siig.
F.
Bülow
Bilag: Lysgård og Hids herreds skøde- og panteprotokol: (B47-SP71 fol. 641)

