Ejendom 18.
Ejer:

1855

Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom.

1868

Mikkel Christensen.

1894

Ove Chr. Hansen ~ F.D.

1918

Johan Georg Johansen.

1924

Maren Sofie Sørensen.

1938

Anders Andersen.

F.D. = Formandens datter.

Else Cathrine Pallesdatter 1855 - 1868
Else Cathrine Pallesdatter var døbt den 2. oktober 1804 som datter af Palle Larsen, der var fæster af
Kongens hus på Alheden i Resen sogn.
Hun var tjenestepige. Hun fik et barn den 16. februar 1833, som blev døbt Jens Peder Kongenshuus.
Hun blev gift med Jens Engelund i Haderup.
Han var enkemand. Hans 1. kone var jordemoder. De havde 6 børn. Else Catrine kom som
husbestyrerinde i huset og blev så gift med Jens Engelund. Hvornår ved vi ikke.
De fik en søn Marius Andreas Engelund, der blev født den 14. maj 1844 i Haderup.
Den 8. juli 1845 døde Jens Chr. Engelund. Else Cathrine har så ernæret sig ved forefaldende arbejde
i Haderup, indtil hun i 1855 købte en parcel, 11d af sin svoger. Her startede hun et husmandssted.
Hun fik i 1855 overdraget retten til at skære tørv i den såkaldte ”Meldalsmose” af Hans Pedersen,
ejendom 21. Hun beholdt ejendommen indtil 1868, hvor hun solgte den. Hun havde sønnen,
Andreas hos sig i 1855, da var han 11 år, men i 1860 var han der ikke.
Hvor hun tog hen efter salget af ejendommen, ved vi ikke. Hun var ikke i Karup.

Folketælling:
Haderup 1840:
Jens Engelund
Søren Jensen
Frederik Theodor Jensen
Christen Jensen
Else Kathrine Pallisdatter

48 år
12 år
10 år
6 år
35 år

enkemand
ugift
ugift
ugift
ugift

Indsidder og daglejer
hans barn
hans barn
hans barn
hans husholderske

Haderup 1845:
Jens Engelund
55 år født i Faberg
Else Cathrine Pallesdatter 41 år født i Resen
Jens Peder ?
12 år født i Resen
Marius Andreas Engelund 1 år født i Haderup

gift
gift
ugift
ugift

lejehusmand, lever af sin jordlod.
hans kone
hendes barn
deres barn

Haderup 1850:
Else Cathrine Pallesdatter 44 år født i Resen
Andreas Jensen
6 år født i Haderup

enke
ugift

indsidder, daglejer
hendes søn

Karup 1855:
Else Cathrine Pallesdatter 51 år født i Resen
Andreas Lund
11 år født i Haderup

enke
ugift

husmoder
hendes søn

Karup 1860:
Else Cathrine Pallesdatter 53 år født i Resen

enke

huskone

SKØDE
Underskreven husmand Niels Mouritzen i Karup tilstår herved at have uden foregående skriftlig
købekontrakt solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger og skøder til Else Cathrine Pallesdatter,
enke efter Jens Enkelund en parcel af det mig efter skøde tinglæst 24. juni 1853 tilhørende sted i
Karup af hartkorn efter den ældre Matr. 5 Skæpper og 1½ Album efter den ny Matr. under No 11b
4 Skæpper, 2 Fjerdingkar og 1¼ Album med gammelskat 4 Rd 36 Sk, hvilken parcel som
indenrigsministeriet under 16. januar d.å. har tilladt afhændelsen af til Peder Jacobsen, er ansat til
hartkorn under Matr.No 11d 2 Fjerdingkar og 1¾ Album og gammelskat 59 Sk.
Og da køberen har fyldestgjort mig for den akkorderede købesum 200 Rbd, så skal fornævnte parcel
herefter tilhøre hende med de samme herligheder, rettigheder og byrder, hvormed den hidtil har
tilhørt mig, hvoraf følger, at hun udreder alle af ejendommen herefter gående kongelige skatter og
offentlige afgifter.
Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse

p.t. Holgersdal den 2. juli 1855
Niels Mouritzen (m.f.p.)

Til vitterlighed
Burch

Niels Andersen

Da indenrigsministeriet under 16. januar 1855 har approberet udstykningen af Niels Mouritzens
jorder Matr.No 11b i Karup by og sogn, således, at derfra må afhændes til Peder Jacobsen parcellen
Matr.No 11d af hartkorn 2 Fjerdingkar og 1¾ Album og gammelskat 59 Sk., så vides fra amtets
side intet til hinder for dette skødes tinglæsning.
Viborg stiftamt den 23. juli 1855
I stiftamtmandens fraværelse
Borgen
Læst den 3. august 1855 etc. Anm: Sælgerens adkomst er tinglæst 24. juni 1853 /:23-268:/ med
anmærkning om at foregående ejer har forbeholdt sig 2 dages skudtørvgrøft årlig i ejendommen.
Haxthausen

Kilde:
Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP27 fol. 28)

OVERDRAGELSESDOKUMENT

Underskrevne husmand Hans Pedersen i Karup tilstår hermed at have overdraget ligesom jeg
hermed overdrager til Else Cathrine Pallesdatter, enke efter Jens (mangler) såvel som til de
efterkommende ejere af den hende tilhørende ejendom i Karup af hartkorn under matr.nr. 11d, 2 fdk
1¾ alb. dertil årlig at skære en dags grøft i den til min ejendom hørende mose ”Meldalsmose”, med
sin vejfart dertil samt fornøden tørre og læggeplads. Bemeldte min ejendom, hvorpå jeg har skøde
af dags dato for hartkorn under matr.nr. 11b, 2 skp 3 fdk 1½ alb.
For det stemplede papirs skyld anslås den ovenmeldte rettighed til en kapital værdi af 12 rd.
Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse.
p.t. Holgersdal den 3. juli 1855.
Hans Pedersen
Til vitterlighed:
? Niels Andersen
Læst den 3. august 1855. Anm. Hans Pedersens adkomst er tinglæst dags dato med anmærkning
om, at en foregående ejer har forbeholdt sig 2 dages skudtørvgrøft årlig i ejendommen. Efter
obligation læst dags dato er ejendommen behæftet med 200 Rd.
Haxthausen

Kilde: Lysgård og Hids herreds skøde- og panteprotokol (B47-SP27 fol. 37)

Mikkel Christensen 1868 - 1894
Mikkel Christensen blev født den 23. maj 1832 i Haderup som søn af Christen Mikkelsen og hustru
Ane Christensdatter.
Han blev gift den 11. december 1857 i Sahl kirke med Ane Elisabeth Jørgensdatter, der var født den
5. oktober 1835 som datter af skovfoged og husmand Jørgen Sørensen og hustru Maren
Sørensdatter i Palstrup skov.
På det tidspunkt de blev gift, tjente de begge på Bredholt. De fik det første barn et par uger efter
deres bryllup. De blev i Sahl til april måned 1858, så flyttede de til Elsborg. Her ernærede han sig
som arbejdsmand. Her fik de barn nummer 2. I 1860 flyttede de til Karup. Her havde han sikkert
også ernæret sig som arbejdsmand. I 1865 flyttede de til Haderup. Her blev de kun i 2 år, så flyttede
de tilbage til Karup, hvor de købte ejendommen.
Den havde de nu i 26 år. I den tid levede de af landbruget, men han tog også arbejde uden for
hjemmet. Da sønnen Søren blev døbt, står han i kirkebogen som husmand og postbud. Her bliver
han også kaldt degn. Det må nok være efter bedstedfaderen.
De var i 1889 ude for en meget tragisk oplevelse. 2 af deres piger druknede på en gang, som det står
i kirkebogen i en vandingskanal. Pigerne var 11 og 13 år gamle. Det har været meget hårdt for dem.
I 1894 solgte de ejendommen til svigersønnen Ove Christen Hansen. De fik en aftægtskontrakt med
ham og boede så der, indtil Ane Elisabeth døde. Mikkel blev boende nogle år mere, men jeg kan
ikke finde ham død i kirkebogen i Karup, så han er måske flyttet til en af pigerne.
Ane Elisabeth Jørgensdatter døde den 13. maj 1910 i Karup.
Mikkel Christensen kan jeg ikke finde død i Karup. Han er muligvis flyttet til et af de andre børn.
Mikkel Christensen og Ane Elisabeth Jørgensdatters børn:
Ane Marie Christensen
født den 27. december 1857 i Sahl.
Ane Johanne Christensen
født den 30. april 1860 i Elsborg.
Christine Christensen
født den 6. juli 1862 i Karup.
Jørgen Christian Christensen født den 25. marts 1866 i Haderup.
Marie Kirstine Christensen født den 21. juli 1869 i Karup
Søren Christensen
født den 9. maj 1872 i Karup
Ane Jensine Christensen
født den 15. august 1876 i Karup. Død den 15. juni 1889.
Birgitte Christensen
født den 27. maj 1878 i Karup. Død den 15. juni 1889.
Ad 3. Christine Christensen, født 1862. Gift med Ove Chr. Hansen. Næste ejer af ejendommen.
Folketælling i Karup 1880:
Mikkel Christensen
47 år, født i Haderup.
Eva Elisabeth Jørgensen
44 år, født i Højbjerg
Ane Marie Christensen
23 år, født i Sahl
Jørgen Christian Christensen 13 år, født i Haderup
Søren Christensen
7 år, født i Karup
Ane Jensine Christensen
3 år, født i Karup
Birgitte Christensen
2 år, født i Karup
Maren Sørensdatter
84 år, født i Levring

gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke

husmand
hans kone
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
hendes moder af den forsørges.

SKØDE

Jeg underskreven selvejer enke efter afdøde Jens Engelund navnlig Else Kathrine Pallesdatter tilstår
herved for mig og arvinger at have solgt, ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager
en mig og mine arvinger til husmand Mikkel Christensen og hans arvinger, den mig ifølge skøde af
2. juli 1855, tinglæst den 3. august s.å. ejende og påboende sted på Karup mark, der står for
hartkorn Matr.no 11d = 2 Fjerdingkar og 1¾ Album, gl. skat 59 sk. Med påstående bygninger. Til
og underliggende for den akkorderede købesum 300 Rd er tre hundrede Rigsdaler R.M.
Og da nu køberen har tilfredsstillet mig for ovennævnte sum nemlig 300 Rd R.M. samt påtaget sig
fra dato af at udrede alle af stedets gående kgl. skatter og øvrige påbud af hvad navn nævnes kan og
respekterer de byrder angående overrislingsanlæg som forhen er trufne, så erklærer jeg herved at
ovennævnte sted nu herefter skal tilhøre merbemeldte Mikkel Christensen og hans arvinger med de
samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser alt som jeg selv efter ovennævnte mit skøde
har ejet samme, ligesom han også respekterer den kontrakt som under 7. oktober 1854 er oprettet
imellem mig og ejeren af Matr.no 11b, nemlig dens 3 og 4 post angående skudtørvsgrøft og
overrislingeanlæg, alt fri og frelst for enhvers beføjede krav og tiltale.
Til bekræftelse med min undreskrift vidnesfast.
Karup mark den 12. marts 1868.
Else Cathrine Pallesdatter
m.f.p.
Til vitterlighed:
Visti Vistisen
Peder Christian Christensen
I anledning af omstående handel er betalt 1 mark til de fattiges kasse i Frederiks kommune. På
sognerådets vegne. Kjærulf formand
Læst i Lysgård m.fl. herreders ret den 20. marts 1868 og derefter tilført pantebog no 30 fol. 16.
Anm. En tidligere ejer har reserveret sig tørvegrøft i ejendommen. Herholdt

Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP33 fol. 16)

AFTÆGTSKONTRAKT
Underskrevne Ove Christian Hansen, der dags dato er bleven tilskødet min svigerfader Mikkel
Christensens ejendom af Karup forpligter herved mig og efterfølgende ejere af stedet til at svare
nævnte min svigerfader Mikkel Christensen og hans hustru Ane Elisabeth Jørgensen for livstid
følgende aftægtspræstationer: Aftægtsfolkene leveres og overlades til beboelse 2 fag i den vestre
ende af stuehuset, hvor der indrettes en lejlighed på 2 værelser med adgang til køkkenet fælles med
husets øvrige beboere.
Aftægtsfolkene leveres årlig:
2 tdr rug, ½ td boghvede, 3 tdr kartofler, 1 lispund flæsk, 1 potte nymalket mælk daglig i
vinterhalvåret og 1½ potte mælk i sommerhalvåret samt 10.000 stk. skudtørv årlig hjemkørt og
indsat i hus i god og tør tilstand. Endvidere leveres aftægtsfolkene 4 snese æg årlig.
Rug og boghvede leveres med halvdelen hvert års 1. maj og 1. november, kartofler og flæsk leveres
hvert års 1. november, og æggene leveres med en fjerdepart hvert års 1. maj, 1. august, 1. november
og 1. februar.
Skulle aftægtsfolkene få i sinde at fraflytte stedet, skal stedets ejer i vederlag for huslejelighed,
ildebrændsel og mælk, som da bortfalder, årlig betale aftægtsfolkene kontant 30 kr., er treti kroner,
der betales med halvdelen hvert års 1. maj og 1. november.
Disse aftægtspræstationer vedvarer, så længe en af aftægtsfolkene lever.
For så vidt aftægtsfolkene ved deres dødelige afgang har ophold hos aftægtsyderen, skal denne
bekoste deres anstændige jordefærd, hvilken forpligtelse derimod bortfalder, hvis aftægtsfolkene
har taget ophold andetsteds.
Præstationerne efter nærværende kontrakt kapitaliseret for 5 år udgør 450 kr.
Til sikkerhed for punktlig og skadesløs opfyldelse af nævnte aftægtsforpligtelse meddeler jeg
herved bemeldte aftægtsfolk Mikkel Christensen og hustru Ane Elisabeth Jørgensen panteret
næstefter 500 kr. til Hans Nielsen af Karup i den mig i dag tilskødede ejendom Matr.no 11d Karup
af hartkorn 2 fdk. 1¾ alb., glskat. 59 sk. = 1 kr. 22 øre med kirke- korn- og kvægtiende samt
kongekvægtiende, bygninger, avl og afgrøde, besætning og udbo. Retsanmærkning frafaldes.
Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast.
Karup den 5. november 1894. Ove Kristian Hansen
Til vitterlighed: S. Ravnholt Aksel Ravnholt
Foranstående aftægtskontrakt fornyes herved i alle dens ord og punkter.
Karup den 11. marts 1895. Ove Kristian Hansen
Til vitterlighed: Johan Georg Pedersen Saugmann
Thomas Petersen
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 15. marts og indført i skødeog pantebogen. Anmærkning: Til tienderne er adkomsten mangelfuld. Ret til tørvegravning er
reserveret en tidligere ejer.
Christopher Krabbe

Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol:
(B47-SP52 fol. 1028)

6. juni 1853 som søn af ugifte

Ove Christian Hansen 1894 – 1918

Ove Chr. Hansen var født den 6. juni 1853 som søn af ugift Ane Kirstine Baunberg i Ulfborg.
Barnefader Hans Peder Hansen.
Han blev gift med Christine Christensen den 2. november 1889 i Thorning kirke.
Han overtog ejendommen efter svigerfaderen i 1894 for 750 kroner samt en aftægtskontrakt til
svigerforældrene.
I 1905 købte han en parcel 8o af Haurdal til ejendommen.
De beholdt ejendommen til i 1918, da solgte de den til Johan Georg Johansen fra Haurdal.
Hvor de flyttede hen, og hvornår de er døde, har vi ikke kunnet finde.

Ove Christian Hansen og Christine Christensens børn:
Ane Kirstine Elisabeth Hansen
12. januar 1890 i Thorning.
Hans Michael Hansen
13. maj 1892 i Thorning
Margrethe Jensine Birgitte Hansen 17. august 1894 i Thorning
Oline Kristine Hansen
11. december 1899 i Karup.

Folketælling Karup:
1906:
Ove Chr. Hansen
Christine Christensen
Ane Kirstine Elisabeth Hansen
Margrethe Jensine Birgitte Hansen
Oline Kirstine Hansen
Mikkel Christensen
Ane Elisabeth Jørgensdatter
Niels Siig

6. juni 1853 i Ulfborg
6. juli 1863 i Karup
12. januar 1890 i Thorning
17. august 1895 i Karup
11. december 1899 i Karup
23. maj 1832 i Haderup
5. oktober 1835 i Højberg
20. december 1838

gift
gift
ugift
ugift
ugift
gift
gift
enke

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

1916:
Ove Chr. Hansen
Kristine Hansen
Birgitte Hansen
Oline Hansen
Mikkel Christensen

6. juni 1853 i Ulfborg
6. juli 1963 i Karup
17. august 1895 i Karup
11. december 1899 i Karup
23. maj 1832 i Haderup

gift
gift
ugift
ugift
enke

husmand
hans kone
deres datter
deres barn
aftægtsmand.

SKØDE

Underskrevne husejer Mikkel Christensen af Karup tilstår at have solgt, ligesom jeg herved skøder
og aldeles overdrager til min svigersøn Ove Christian Hansen af Knudstrup den mig tilhørende
ejendom Matr.no 11d Karup, ansat for hartkorn 2 Fjerdingkar 1¾ Album, gl. skat 59 sk (= 1 kr 22
øre) med de på ejendommen værende bygninger, sæd, avl og afgrøde samt udvendig besætning med
kirke- korn- og kvægtiende samt kongekvægtiende deraf for købesum 750 kr. skriver syv hundrede
femti kroner, deraf for fast ejendom 550 kr. og for medfulgt løsøre 200 kr. og aftægt til mig og
hustru Ane Elisabeth Jørgensen for livstid efter aftægtskontrakt af dags dato på behørig stemplet
papir, hvilken aftægt ansat til værdi for 5 år udgør 450 kr.
Handelen er for øvrigt afsluttet på vilkår, at køberen svarer alle af ejendommen fra dato gående
skatter og afgifter og overtager, forrenter og i sin tid indfrier den i ejendommen prioriterede
pantegæld til Hans Nielsen af Karup stor 500 Kr.
Køberen er bekendt med, at en tidligere ejer har reserveret sig tørvegrøft i ejendommen, ligesom
også køberen skal respektere de akkorder angående overrislingsanlæg, som forhen er truffet.
Og da køberen, fornævnte Ove Kristian Hansen har fyldestgjort mig for købesummen, dels ved
overtagelsen af fornævnte prioritetsgæld og aftægsforpligtelse og dels på anden måde, så skal den
heromhandlede ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, byrder og
pligter, hvormed jeg selv har ejet samme ifølge skøde tinglæst 20. marts 1868.
Det solgte er jeg pligtig at hjemle efter loven.
Karup den 5. november 1894.
Mikkel Knudsen
Til vitterlighed: S. Romholt

Aksel Ramholt

Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 15. marts 1895 og indført i
skøde- og pantebogen.
Anm. Til de solgte tiendeanparter har sælgeren ikke haft tinglæst adkomst. Christopher Krabbe

Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol:
(B47-SP52 side 1024)

KØBEKONTRAKT
1. Undertegnede Ove Christian Hansen sælger herved til ligeledes undertegnede Johan Georg
Johansen i Haurdal efternævnte ejendomme som har tilhørt mig iflg. skøde tinglæst 15. marts 1895
og 31. marts 1905 nemlig:
Matr.no. 11d Karup by og sogn hartkorn 2 fdk. 1¾ alb.
”
8o ”
”
”
0 ”
¾ ” (Den er ikke af Karup, men af Haurdal)
med kirketiende og konge- og kvægtiende af Matr.nr. 11d, påstående bygninger med mur- og
nagelfast tilbehør, dog med undtagelse af kakkelovnen i aftægtsboligen hvorhos medfølger hvad der
på ejendommen er af avl, afgrøde, korn, gødning og ildebrændsel og besætningen bestående af 2
heste, 4 køer, 3 ungkreaturer, 3 får, 1 lam, 2 svin og fjerkræ samt endvidere alle vogne,
avlsmaskiner og avlsredskaber af enhver slags samt mejeriinventarium. Overskudsandelen fra
mejeriet medfølger.
2. Ejendommen med tilbehør som anført overtages og tiltrædes straks af køberen, som derfor skal
svare de skatter og afgifter, som herefter forfalde.
3. Det solgte står fra i dag for køberens regning og risiko, og det følger heraf at han i ildebrandstilfælde indtræder i retten til at hæve assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse.
4. Køberen respekterer at Matr.no 8o er behæftet med forpligtelse angående vedligeholdelse af
byens brønd.
5. Køberen er bekendt med og respekterer at Matr.no 11d er behæftet med aftægt til Mikkel
Christensen efter kontrakt der tillige er udstedt til hustruen som imidlertid er død. Køberen skal
opfylde denne kontrakt og tilsvare hvad der herefter forfalder iflg. dens indhold. Dens årlige værdi
er ansat til 90 kr. Køberen har derhos forpligtelse til at overtage og tilsvare den på ejendommen
hvilende gæld til husmandskreditforeningen og han skal deraf svare de renter og ydelser som
herefter forfalde. Reservefondsandelen tilkommer køberen som også får fordelen af den stedfundne
amortisation.
6. Købesummen foruden fornævnte aftægt udgør 10.000 kr., skriver ti tusinde kroner. Heraf er de
2.000 kr. afgjort ved køberens forpligtelse til at overtage fornævnte kreditforeningsgæld. 750 kr. er
betalt kontant og resten 7.250 kr. skal betales inden 1. oktober d.a. og samtidig dermed skal der så
meddeles skøde fri for andre hæftelser end foran nævnt.
7. Så længe den sidste del af købesummen ikke er betalt må køberen ikke foretage salg af nogen del
af besætningen eller af anden med ejendommen fulgt løsøre. Overtrædelse heraf medfører at
restkøbesummen straks forfalder til betaling.
8. Omkostningerne ved kontrakt og skøde deles lige mellem parterne, der på tro og love erklære at
værdien på selve den faste ejendom er 3000 kr.
Kjellerup, den 5. september 1918. Ove Kristian Hansen
Til vitterlighed: Jens Nielsen Siig L.P.Petersen

Johan Georg Johansen

Skatterne af forannævnte ejendom er betalte indtil april termin 1918 inklusive.
I forbindelse med Matr.no 19o Haurdal, Frederiks sogn ansat til ejendomsskyldværdi 6000 kr.
L.No. 60- 3 alm. vurdering.
Viborg amtstue, den 6/9 1918. Schjøtt

SKØDE
Restkøbesummen 7.250 kr. er nu betalt og jeg er således fyldestgjort for den ved foranstående kontrakt
solgte i den post 1 betegnede ejendom som jeg derfor herved tilskøder køberen Johan Georg Johansen hvem
den fra nu skal tilhøre som fuldkommen ejendom og de samme herligheder og rettigheder, byrder og
forpligtelser, hvormed jeg selv har været ejer deraf fri for enhvers beføjede tiltale og for andre hæftelser end
ommeldt i kontrakten hvortil henvises.
Kjellerup, den 14. september 1918. Ove Kristian Hansen
Til vitterlighed: L. P. Petersen C. Iversen
Læst ….. den 20. september 1918 …. Pantebogen.

Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol:
(B47-SP65 fol. 713)

Maren Sofie Sørensen 1924 - 1938
Maren Sofie Hansen var født den 23. marts 1854 i Søndersted i Holbæk amt som datter af husmand
Hans Hansen og hustru Margrethe Kirstine Nielsdatter.
Hun blev i 1876 gift med Jens Sørensen, der var født den 14. februar 1837 som søn af Søren
Therkelsen og Ane Jensdatter fra Tvilum. Det har ikke været muligt at finde, hvor de blev gift.
Efter de blev gift, boede de på Grauballe mark. Der havde de et husmandssted.
Senere flyttede de til Them. Her står han opført som Teglbrænder.
De flyttede en del rundt, så det har ikke været muligt at finde alle deres børns fødsler. Efter
folketællingen i 1901 skulle de have 9 børn, hvoraf de 5 var døde. Vi har fundet de 4, der blev
voksne, men ikke de andre.
Til slut kom de til Agerskov i Bording sogn, hvor han havde et husmandssted. Her boede de en del
år. Imellem 1905 og 1910 døde Jens Sørensen, og Maren Sørensen drev ejendommen videre.
Jens Sørensen og Maren Sørensen havde løst sognebånd til Karup sogn, så derfor blev de 2 yngste
børn døbte i Karup kirke.
I 1924 købte Maren Sørensen ejendommen i Karup, Her bosatte hun sig sammen med en datter og
svigersøn. Hun solgte den 1938.
Maren Sørensen døde den 2. januar 1952 ifølge gravstenen. Hun var da næsten 98 år gammel.

Jens Sørensen og Maren Sofie Hansens børn:
1. Ane Hansine Sørensen
født den 11. juli 1876 i Svostrup.
2. Margrethe Kirstine Sørensen født den 17. februar 1882 i Them.
3. Hans Terkel Sørensen
født den 22. marts 1888 i Bording.
4. Anine Kirstine Sørensen
født den 10. marts 1890 i Bording.
Ad 2. Margrethe Kirstine Sørensen, født 1882. Hun blev gift med husmand Anton Christian Nielsen
i Grove sogn. Han tog senere navneforandring til Anton Christian Monberg. De flyttede med hendes
mor til ejendommen i Karup. De får sønnerne Aksel og Arthur i 1913 og 1915.
Ad 4. Anine Kirstine Sørensen, født 1890. Hun blev gift med husmand Niels Mikkelsen fra
Vestorp.

Folketælling:
Karup 1925:
Margrethe Monberg
Anker Monberg
Arthur Monberg
Maren Sørensen

14. februar 1882 i Tem
19. august 1913 i Grove
18. december 1914 i Grove
23. marts 1854 i Haderup

gift
ugift
ugift
enke

Karup 1930:
Anton Monberg
Margrethe Monberg
Maren Sørensen

19. februar 1882 i Vinding
14. februar 1882 i Tem
23. marts 1854 i Haderup

gift arbejdsmand
gift hans kone
enke rentier

husmoder
hendes barn
hendes barn
rentier

SKØDE.
Undertegnede Johan Georg Johansen af Haurdal sælger, skøder og endelig overdrager herved til
enke Maren Sofie Sørensen f. Hansen fra Agerskov den mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende
faste ejendom matr. no. 11d af Karup by og sogn af hartkorn 2 fdk. 1 ¾ alb. med derpå værende
bygninger, disses mur- og nagelfaste tilbehør, avl og afgrøde og redskaber af 1 plov, 2 harver og 1
fjedervogn. Overtagelsen finder sted i dag, hvorfor køberen i ildebrandstilfælde oppebærer
assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse. Den 1. december 1924 er skæringsdato for
skatter og afgifter af ejendommen, således at skatten for tidsrummet før den dato påhviler sælgeren
og efter den dato påhviler køberinden.
Køberinden er bekendt med, at jagtretten er udlejet for årene 1925, 1926, 1927, 1928 og 1929, men
i erstatning herfor tilkommer der køberinden 5 kr. for hvert af disse år at udbetale af sælgeren. Efter
udløbet af 1929 indestår sælgeren for, at jagtretten igen bliver ved ejendommen.
Køberinden er bekendt med, at en lejlighed er udlejet. Lejen derfor for december måned tilkommer
sælgeren. Sælgeren indestår for, at denne lejlighed er ryddeliggjort og fri til indflytning fra 1. januar
1925 for køberinden eller den hun anviser.
Købesummen er aftalt til 6000 kr., der berigtiges dels ved at køberinden overtager og fra 11. juni
termin 1924 forrenter det i ejendommen indestående lån til husmandskreditforeningen i Ålborg, stor
2000 kr. således at skete afdrag, såvel som reservefondsandelene kommer køberinden til gode, dels
ved kontant betaling og dels ved udstedelse af obligation for 3000 kr. På tro og love erklæres at af
købesummen falder 5900 kr. på værdien for den faste ejendom, medens resten er for det medfulgte
løsøre. Omkostningerne ved hele handelen (herunder også panteobligationen) deles lige mellem
køber og sælger.
Da købesummen er berigtiget overensstemmende med foranstående så skal den fornævnte ejendom
med tilbehør fremtidig følge og tilhøre køberinden som hendes retmæssige ejendom med de samme
herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser, som jeg har været ejer deraf, alt under mit
hjemmelsansvar efter loven.
Kjellerup den 29. november 1924. Som køberinde Maren Sofie Sørensen f. Hansen.
Som sælger Johan Georg Johansen
Til vitterlighed
H. Luns Andersen
Malling Jensen
Skatterne af fornævnte ejendom er betalt indtil termin april 1924 inklusive. Løbe nr. 79-5te alm
vurd. Vurderingssum til ejendomsskyldsværdi: 45oo kr.
Viborg amtstue den 2. december 1924.
Mae´s
Læst den 5. december 1924.

Pantebogen.

F Bülow.

Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP 70 side 332).

