
Ejendom 20      Hallerhus / Ravnsgaard    Vallerbækvej 67 
 
Ejer: 
 
 
 
 
 
1843  Niels Nielsen køber parcel 9b af Lars Christensen Balle fra ejendom 9 til ny ejendom. 

1843   Køber parcel 8h af Jacob Jensen fra ejendom 8. 

1847  Peder Christian Christensen. 

1855   Køber parcel 5b af Jens Rasmussen. 

1859   Køber parcellerne 8f og 8g af Peder Laursen i Knudstrup.  

1863   Køber parcel 12c af Jens Nielsen, ejendom 12. 

1864  Anders Pedersen ~ F.D. 

1867   Køber parcel 5c af Anders Christensen Balle. 

1887   Køber parcel matr. 11i af Jens Christian Jensen. 

1889   Køber matr. 5ac og 5d af Frederiks-Karup sognekald. 

1889   Sælger parcellerne 8f og 8g til Knud Jensen, ejendom 19. 

1895  F.S.  Peder Pedersen. 

1933  F.S. Johan Andreas Pedersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.D. = formandens datter 

F.S. = formandens søn 



 
 
 
Niels Nielsen var født 15. august 1811 i Aarestrup, Frederiks sogn. Ved hans konfirmation 5. 
oktober 1828 er oplyst, at han var døbt 20. august 1811.  Han var søn af gårdmand Niels Nielsen i 
Aarestrup. 
 
Niels Nielsen blev 1.gang gift med Mariane Pedersdatter fra Vallerbæk: 
Viet 20. oktober 1840 i Karup kirke ungkarl og husmand Niels Nielsen af Aarestrup, 26 år til pigen 
Mariane Pedersdatter af Vallerbæk, 22 år. Forloverne var gårdmand Niels Nielsen af Aarestrup og 
gårdmand Peder Jacobsen af Vallerbæk.  
Mariane Pedersdatter var født 25. april 1818 og døbt samme dag i Karup kirke. Hun var datter af 
gårdmand Peder Jacobsen og hustru Ane Jensdatter i Vallerbæk.  
 
Det unge par har sikkert boet de første år i Årestrup, muligvis ved hans forældre. 
 
Niels Nielsen købte i 1843 parcel 9 b af Lars Christensen Balle fra ejendom 9.  
Købesummen var 100 rd. Hartkorn ager og eng 1 skp 2 fdk  ¾ alb.  
Ligeledes køber Niels Nielsen i 1843 parcel 8h af Jacob Jensen fra ejendom 8.  
Parcel nr 8h var af hartkorn 1fdk ¼ alb og den akkorderede købesum var 50 rbd.  
 
Det var starten til den nye ejendom. De skulle nu i gang med at bygge ejendommens bygninger og 
til at dyrke jorden. Hvor meget der var dyrket jord og hvor meget der var hede fremgår ikke af 
papirerne, men det har helt afgjort været et slid. 
 
I 1847 sælger Niels Nielsen af Hallerhus i Karup ejendommen til Peder Christian Christensen fra 
Søberg i Bording sogn.  
 
Familien flytter derefter fra sognet til Søbjerg, Bording sogn.  Afgangsliste fra Karup: 
Niels Nielsen        36 år   ? ejer af et liden sted 
Mariane Pedersdatter, hans kone  27 år 
Der er ikke noteret, hvorhen de rejste. Men ved sønnen Niels Peders bryllup er Niels Nielsen 
gårdmand i Søbjerg, Bording sogn. 
 
Mariane Pedersdatter døde 10. september 1878 og blev begravet 19. september på Bording 
kirkegård. 60 år. Aftægtsmand i Søbjerg Niels Nielsens hustru. 
  
Niels Nielsen viet 2. gang den 6. oktober 1880 i Bording kirke: Enkemand og aftægtsmand af 
Søbjerg, gårdmand. Niels Nielsen, født 15. august 1811 i Aarestrup, 69 år til enke Else Kirstine 
Laursdatter af Agerskov Hede, datter af Laurs Andersen og hustru Kirsten Nielsdatter af 
Schaefhuset i Sunds sogn, født 16. maj 1829, 51 år. Forloverne var husmand Jens Laursen af 
Agerskov og gårdmand Jens Peter Nielsen af Søbjerg (søn) 
 
Niels Nielsen døde 16. december 1894 på Agerskov hede, og blev begravet 22. december på 
Bording kirkegård, 83 år.  
 
Niels Nielsen og Mariane Pedersdatters børn: 

1. Niels Peder Nielsen, født 29. september 1841, Aarestrup, Frederiks sogn, døbt 27. november i 
Frederiks kirke. Gårdmand Niels Nielsen og hustru Mariane Pedersdatter af Aarestrup. 

2.  Jens Peder Nielsen, født 16. august 1844 i Karup, døbt 3. november i Karup kirke. Husmand 
Niels Nielsen og hustru Mariane Pedersdatter af Karup. Var i 1880 gårdmand i Søbjerg.  

  

Niels Nielsen 1843 - 1847 

 



Folketælling 1845  - et hus: 
Niels Nielsen    34  gift   Frederiks  husmand 
Mariane Pedersdatter 27    ”    Karup   hans kone 
Jens Peder Nielsen   1          ”    søn 
Niels Peder Nielsen   4          ”      ” 
 
Ad1. Niels Peder Nielsen, født 29/9 1841: Konfirmeret 30. marts 1856 i Bording kirke. Viet 23. 
november 1866 i Karup kirke ungkarl Niels Peder Nielsen i Søbjerg, Bording og pigen Marie 
Kathrine Nielsen, Karup, født i Karup 28. marts 1842 og var datter af gårdmand Jens Nielsen 
Bilskov, ejendom 12.   Forloverne var Niels Nielsen, gårdmand i Søbjerg, brudgommens fader. Jens 
Nielsen, gårdmand i Karup, brudens fader.  
 
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.  
 
Niels Peder Nielsen og Marie Kathrine Nielsens børn: 

1. Niels Nielsen, født 8. december 1867 i Søberg, døbt 22. december i Bording kirke. Husmand 
Niels Peder Nielsen, Søberg og hustru Marie Kathrine Nielsen.  

2. Jens Nielsen, født 2. februar 1873 i Søberg, døbt 9. februar i Bording kirke. Død 28. juli 1928 
i Søbjerg, begr. 2. aug. på Bording kirkegård. 65 år. Ugift aldersrentenyder.  

3. Martin Nielsen, født 13. juni 1876 i Søberg, døbt 25. juni i Bording kirke. Død 10. okt. 1953. 
Var gift med Karen (1879-1933).  

4. Edvard Nielsen, født 13. april 1879 i Søberg, døbt 19. april i Bording kirke. 
5. Eva Marie An Kirstine Nielsen, født 8. december 1882, døbt 26. december i Bording kirke.  

 
Ad 2. Jens Peder Nielsen, født 16/8 1844:   
Viet 12. april 1869 i Gjellerup kirke ungkarl Jens Peder Nielsen af Bording, 24 år til pigen Johanne 
Marie Johnsine Troelsen i Nørum. 31 år. Forloverne var aftægtsmand Niels Nielsen af Bording og 
Hans Mikkelsen i  Nørum. Johanne Marie Johnsine Troelsen var født 30. marts 1837 i Nørum,  
Gjellerup sogn. Hun var datter af husmand Truels Andersen og hustru Ane Marie Johnsdatter i 
Nørum, Gjellerup.  
Jens Peder Nielsen var i 1880 gårdmand i Søbjerg.  
 
Johanne Marie Johnsine Troelsen døde 5. september 1911 i Søbjerg og blev begravet 11. september 
på Bording kirkegård. 74 år.   
 
Jens Peder Nielsen døde 22. april 1925, Museumsvej, Herning og blev begravet 27. april på 
Bording kirkegård. 80 år gammel. Fhv. gårdejer, født 16. august 1844 i Bording, søn af gmd. Niels 
Nielsen og hustru Mariane Pedersdatter.   
 
Niels Peder Nielsen og Johanne Marie Johnsine Troelsen fik ingen børn.  
 

 

 

 

 

 



 
 

SKØDE 
 
Underskrevne Laurs Christensen selvejergårdmand i Karup, tilstår herved at have uden foregående 
skriftlig købekontrakt solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder, aldeles afhænder og 
overdrager fra mig og mine arvinger til Niels Nielsen af Aarestrup, af min i Karup by og sogn 
ejende og påboende gård af hartkorn ager og eng 1 tdr 3 skp 2 fdk, parcellen nr. 2 af hartkorn ager 
og eng 1 skp 2 fdk ¾ alb, som det kongelige rentekammer af 26. april 1842 har tilladt der fra min 
gård må afhændes, for den akkorderede købesum 100 rd skriver et hundrede rigsbankdaler rede sølv 
og på vilkår at køberen svarer alle resterende og herefter forefaldende kongelige skatter og afgifter 
og andre byrder af hvad navn nævnes kan af det solgte, ligesom han og overtager sig og forrenter 
dem i ejendommen indestående bankhæftelse, alt uden afgang i købesummen. 
 
Det bemærkes, at køberen har samme rettighed til vandledning over parcellen, som sælgeren over 
sin ejendom.  
 
Og da køberen har gjort mig rigtighed for den akkorderede købesum, så tilskøder jeg ham herved 
fornævnte ejendom med alle de rettigheder og herligheder samt byrder og forpligtelser, hvormed jeg 
selv har ejet samme. 
 
Til bekræftelse under min hånd vidnesfast. 
Karup den 25. juni 1843.  Laurs Christensen 
Til vitterlighed: Visti Jacobsen  Christen Poulsen 
 
Indtil 1. juli 1843 er skatterne af det herved solgte betalte. 
Viborg amtstue den 12. oktober 1843.  Morville 
 
Fremlagt i lands? for 1844.   Holm.  Printzens. 
 
Da det kongelige rentekammer under 26. april 1842 har tilladt, at Lars Christensen Balle må 
afhænde fra hans grunds jorder i Karup den benyttede forhen omhandlede parcel nr. 2 af hartkorn 1 
skp 2 fdk ¾ alb, vides intet imod dette skødes tinglæsning at erindre. 
Viborg stiftamthus den 25. november 1843.   Efter fuldmagt.  Hillerup. 
 
Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 1. december 1843 og derefter samme herreders 
pantebog nr. 20 tilført. Attest er forevist. 
Anmærkning: Sælgerens adkomst på en gård i Karup af hartkorn 1 tdr 3 skp 2 fdk er tinglæst den 
20.marts 1842 /:19-304:/ med anmærkning om ældre manglende adkomst og det vides derfor ikke 
om og hvorvidt til solgte er fri for foregående forhæftelser.     Chr. T? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP23 fol. 576)  

 



 
 
 
Peder Christian Christensen var født 3. februar 1811 i Aulum som søn af Christian Nielsen Lille
Kilde og hustru Ingeborg Knudsdatter.  
 
Ungkarl Peder Christian Christensen af Amdrup i Søbjerg blev gift den 21. oktober 1839 i Bording 
kirke med pigen Ane Kirstine Knudsdatter af Søbjerg, 30 år. Forloverne var Jens Knudsen af 
Søberg og Povel Geertsen af Bording. Ane Kirstine Knudsdatter blev døbt den 3. juli 1809 og var 
datter af Knud Kristensen og hustru Apelone Jensdatter i Søbjerg, Bording sogn. 
 
Ved det første barns dåb i Ikast ser det ud til at han var husmand i Holdgaardtoft i Tulstrup. Denne 
ejendom var ved næste barns dåb, som fandt sted i Bording kirke, udskiftet med en gård i Søbjerg.
Bording. Også denne gård var blevet afhændet for i 1847 købte han Hallerhus. 
 
I tilgangslisten er familien ankommet til Karup Mark april 1846 fra Søbjerg i Bording sogn: 
P. Chr. Christensen  30 år 
Ane Kirstine Knudsdatter 35 år, hans kone 
Christen Pedersen 6 år, søn 
Abelone Pedersen 2 år, datter 
Ingeborg Knudsdatter, 28 år, tjenestepige.  
 
Hallerhus var på hartkorn 1 skp 2 fdk ¼ alb. samt en parcel på 0 skp 1 fdk ¼ alb.  
Købesummen var 150 rigsbankdaler.  
I 1855 købte Peder Christian Christensen parcel 5b af Jens Rasmussen. Den stod for hartkorn 2 fdk 
1 alb. Købesummen var 100 rigsbankdaler. 
I 1859 købte han parcellerne 8f og 8g af Peder Laursen, Knudstrup. De var hver på hartkorn 2¾ alb.
Købesummen var 100 rdl.  
I 1863 købte han parcel 12c af Jens Nielsen (ejendom 12) til sammenlægning med 9b m.fl.  
Den var på hartkorn 1 fdk  1¼ alb. Købesummen var 50 rdl.  
 
I 1864 solgte Peder Christian Christensen følgende matr. nr. 9b, 8h og 5b til svigersønnen Anders 
Pedersen for den akkorderede købesum 400 Rd R.M. samt aftægt efter kontrakt af d.d.  
Aftægten efter ovennævnte kontrakt anslås for 5 år af en sum af 230 Rd.  
Han beholdt selv de sidste 2 parceller 8f og 8g. Disse parceller solgte han til svigersønnen i 1877 
for 800 kroner. 
 
Peder Christian Christensen døde 6. august 1877 som aftægtsmand på Karup Mark. Han blev 
begravet 12. august på Karup kirkegård. 66 ½ år gl. Kirtelsyge. Intet skifte, enken sidder i uskiftet 
bo sammen med 4 myndige børn.  
 
Ane Kirstine Knudsen døde 31. marts 1884 og blev begravet 7. april på Karup kirkegård. Enke på 
Karup mark. Intet skifte. Svigersønnen Anders Pedersen havde udlagt for begravelsesomkost-
ningerne.  
  
Peder Christian Christensen og Ane Kirstine Knudsdatters børn: 
1. Christen Pedersen, født 22. juli 1840 i Tulstrup, Ikast sogn.  
2. Apelone Kirstine Pedersen, født 15. maj 1844 i Søbjerg, Bording sogn. Gift med Anders Peder-
 sen, Karup. Overtog ejendommen. 
3. Knud Christian Pedersen, født 27. maj 1846, Karup. 
4. Inger Marie Pedersen, født 2. januar 1850, Karup.  
 

Peder Christian Christensen 1847 - 1864 

 



Ad 1. Christen Pedersen, født 22. juli 1840. Viet 29. december 1864 i Thorning kirke ungkarl 
Christen Pedersen 24 år og pigen Else Marie Pedersen, Graaskov 21 år. Forloverne var Peder 
Christian Christensen i Vallerbæk og Peter Faurholt af Graaskov.  Else Marie Pedersen var født 8. 
oktober 1843 i Graaskov, og blev døbt 29. oktober i Thorning kirke. Hun var datter af boelsmand 
Peder Christensen og hustru Else Cathrine Thygesdatter, Graaskov.  
Else Marie Pedersen døde 16. april 1898 i Graa, og blev begravet 23. april på Thorning kirkegård. 
54 år. Husmand og urmager Christen Pedersens hustru. 
Christen Pedersen døde 18. januar 1913 i Oustrup, Thorning sogn, og han blev begravet på 
Thorning kirkegård. 72 år. Han var enkemand og partikulier i Oustrup, født i Ikast sogn. Søn af 
husmand Peder Christian Christensen Lille Kilde og hustru Ane Kirstine Knudsdatter af Tulstrup, 
Ikast sogn. Sidste fælles bopæl med afdøde hustru var Graa, Thorning sogn.   
 
 Børn af Christen Pedersen og Else Marie Pedersen: 

1. Ane Kirstine Pedersen, født 10. dec. 1865 i Graaskov, døbt 26. december i Thorning kirke.  
2. Else Cathrine Pedersen, født 20. sept. 1867 i Graa, døbt 27. oktober i Thorning kirke. 
3. Petrea Pedersen, født 19. april 1870 i Graa, døbt 15. maj i Thorning kirke. En datter: Andrea 
   Marie Petersen f. 3. februar 1889. Døbt i Thorning kirke. Ugifte Petrea Petersen, 18 år.  
   Udlagt barnefader: Sadelmager Frederik Pedersen, Brønderslev. Moderen opholdt sig på 10- 
    mdr. dagen i Hørup sogn. 
4. Peder Pedersen, født 2. september 1872 i Graa, døbt 21. okt. i Thorning kirke. 
5. Knud Kristian Pedersen, født 21. maj 1875 i Graa, døbt 11. juli i Thorning kirke. 
6. Karen Marie Pedersen, født 15. september. 1877 i Graa, hjemdøbt 20. september. Død 21. 
   September 1877. 6 dage gl. 
   dage. 
7. Ane Christine Marie Pedersen, født 16. okt. 1881 i Graa, døbt 13. november i Thorning kirke.  
8. Marie Christine Pedersen, født 13. juni 1884 i Graa, hjemdøbt 13. juni. Dåben kundgjort 10. 
    august 1884 i Thorning kirke. 

 
Ad 2. Apelone Kirstine Pedersen, født 15. maj 1844. Gift med Anders Pedersen, som blev næste 
ejer af ejendom 20. 
 
Ad 3. Knud Christian Pedersen, født 27. maj 1846. Han flyttede 2. november 1873 fra Levring til 
Hinge sogn. Viet 12. februar 1875 i Thorning kirke: Ungkarl Knud Christian Pedersen af Astrup, 
født i Vallerbæk, Karup sogn, 29 år til enke (første gang) efter gårdmand Peter Olesen i Astrup. 
(Peter Olesen døde 6. februar 1873, 41 ¾ år. Tiltagende svaghed) 
Christine Hansdatter var født 15. februar 1835 i Astrup og var datter af gårdejer Hans Kristensen 
Woger og hustru Sofie Kristiane Jensdatter.  
Christine døde 4. juli 1912 som aftægtskone i Astrup, og blev begravet 10. juni på Hinge kirkegård. 
77 år.  
Knud Christian Pedersen døde 11. august 1922 som aftægtsmand i Astrup, og blev begravet 16. 
august på Hinge kirkegård. 76 år.  
 
  Børn af Knud Christian Pedersen og Christine Hansdatter, begge født i Astrup. 

1. Peter Kristian Pedersen, født 2. maj 1876. Død 8. januar 1925 som gårdejer i Astrup, og blev 
    begravet 15. januar på Hinge kirkegård. 48 år. Gift med efterlevende Margrethe Hansine 
    Christensen, Astrup.  
2. Anton Pedersen, født 24. juli 1879. Død 21. august 1886 og begravet 26. aug. på Hinge 
  kirkegård. 7 år. Dødsårsagen var ved en anden drengs uforsigtighed med en høstle.  

 
Ad 4. Inger Marie Pedersen, født 2. januar 1850. Viet 20. december 1866 i Thorning kirke ungkarl 
  Peter Petersen Bitsch af Graamose, 26¼ år til pigen Inger Marie Petersen i Graamose, 16½ år. 
  Forloverne var husmanden Peter Bitsch, Graamose og Peder Christian Pedersen af Vallerbæk.  



  I folketællingerne 1880, 1890 og 1901 er der kun en søn, nemlig Johan Peter.   
 
  Inger Marie Pedersen døde 22. april 1902 i Graamose og blev begravet 28. april på Thorning 
  kirkegård. 52 år.  
  Peder Pedersen Bitsch døde 7. november 1902 i Graamose og blev begravet 14. november på 
  Thorning kirkegård. 62 år. Han var husmand i Graamose og født i Thorning sogn som søn af 
  kolonist Johan Peder Bitsch og hustru Ane Margrethe Andreasdatter i Graamose.  
 
  Peter Petersen Bitsch og Inger Marie Pedersens børn: 

 1. Johan Peder Pedersen, født 21. februar 1876 i Graamose, døbt 13. april i Thorning kirke.  
 2. Ane Margrethe Pedersen, født 14. juli 1881 i Graamose, hjemdøbt 4. august af Søren 
 Petersen i Kristianshøj. Død 11. august 1881 i Graamose, begravet 18. august på Thorning 
 kirkegård. 

 
 
Folketælling 1850 Vallerbæk, et hus 
Peder Christian Christensen  39 år gift  Aulum sogn husmand og husfader 
Ane Kirstine Knudsdatter   41  ”      “  Bording sogn hans kone 
Christen Peder Christensen  10  ”    Bording sogn  søn 
Abelone Cathrine Christensd.   6  “         “    datter 
Knud Christian Christensen    4  “    Karup   søn 
Ingeborg Knudsdatter    23 ” ugift  Bording sogn tjenestepige 
 
Folketælling 1855, Vallerbæk, et hus 
Peder Christian Christensen  44 år gift  Aulum sogn husmand, husfader 
Ane Kirstine Knudsdatter   45  ”   ”   Bording sogn hans kone 
Christen Peder Christensen  15  ”          ”    søn 
Knud Peder Christensen     9  ”    Karup      ” 
Inger Marie Peder Christensd.   1  ”        ”    datter 
 
Folketælling 1860, Vallerbæk, et hus 
Peder Christian Christensen  49 år gift  Aulum sogn husmand 
Ane Kirstine Knudsen    51  ”   “   Bording sogn hans kone 
Inger Marie Pedersen    11  ”    her i sognet  deres børn 
Knud Pedersen      14  ”       ”         ” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Matr. 8h, 9b, 5b 
 
 

SKØDE 
 
 

Underskrevne Niels Nielsen af Hallerhus i Karup sogn tilstår herved at have uden foregående 
købekontrakt solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder og 
overdrager fra mig og mine arvinger til Peder Christian Christensen af Søberg mig ejende sted 
Hallerhus i Karup sogn, der har gl. hartkorn ager og eng 1 Skæppe 2 Fjerdingkar og ¼ Album, men 
efter ny Matr. skyldsætning som jeg er ejer af efter skøde af 25. juni 1843, tinglæst 1. december 
1843, samt en parcel til fornævnte hus af gl. hartkorn 1 Fjerdingkar ¼ Album, men efter ny Matr. 
skyldsætning, som jeg er ejer af efter skøde af 12. marts 1843, tinglæst 24. marts 1843 for den 
akkorderede købesum = 150 Rigsbankdaler, skriver et hundrede og halvtredsindstyve  
Rigsbankdaler sølv på vilkår, at køberen svarer alle herefter kongelige skatter og afgifter og andre 
byrder af hvad navn nævnes kan af det solgte, ligesom han overtager sit og forrenter den i 
ejendommen indestående bankhæftelse, alt uden afgang i købesummen. Det bemærkes, at køberen 
har samme rettighed til Vandledning som jeg selv har haft samme. Og da køberen har gjort mig 
rigtighed for den akkorderede købesum, så tilskøder jeg ham herved fornævnte sted og ejendomme 
med alle de herligheder og rettigheder samt byrder og forpligtelser, som jeg selv har ejet samme. 

 

Til bekræftelse under mit navn vidnesfast. Hallerhus den 9. oktober 1847  Niels Nielsen 

Til vitterlighed     Niels Pedersen  Anders Christensen 

Læst den 3. august 1855 etc.  Anm: Sælgerens adkomst på parcellen af gl. hartkorn 1 Fjerdingkar ¼ 
Album er tinglæst 24. marts 1843 (20-465) og på en anden parcel i Karup af hartkorn 1 Skæppe 2 
Fjerdingkar og ¾ Album den 2. december 1843 (20-576) med anmærkning om ældre manglende 
adkomst på denne ejendom.    Haxthausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: 

Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP27 fol. 27)  



 
 
 
Anders Pedersen var født 14. september 1830 i Neder Uhre, Haderup sogn. Han var søn af 
gårdmand Peder Andersen og hustru Mette Jeppesdatter, Neder Uhre. 
 
Anders Pedersen blev gift 10. maj 1864 i Karup kirke: Ungkarl Anders Pedersen af Karup, 34 år og 
pigen Apelone Kirstine Pedersen af Karup 20 år. Forloverne var Peder Christian Christensen og 
Peder Andersen, aftægtsmand,  Uhre. Apelone Kirstine Pedersen var født 15.maj 1844 i Søbjerg, 
Bording sogn. Hun var datter af ejendommens forrige ejer, Peder Christian Christensen og  hustru 
Ane Kirstine Knudsdatter.  
 
1864 købte Anders Pedersen ejendom 20 af svigerfaderen Peder Christian Christensen: 
Han overtog i første omgang parcellerne 9b, 8h og 5b og købesummen var 400 rdl. samt en 
aftægtskontrakt.  I 1877 købte han parcellerne 8f, 8g og 12 c af svigerfaderen for 800 kroner. 
 
1877 sælger Anders Pedersen Hallerhus parcellerne 8f, 8g, 5ø, 5aa til Knud Jensen, Karup Mark. 
Købesummen var 55o kroner. 
1877 købte Anders Pedersen parcel 5c af Anders Christensen Balle. Købesummen var 50 rdl.  
1887 købte Anders Pedersen af Jens Christian Jensen parcel nr. 11i. Købesummen var 200 kr.  
1889 købte Anders Pedersen af Frederiks-Karup sognekald parcel nr 5 ac og 5 ad. Parcels hartkorn 
0-0-1-1 ¼. Købesummen var 1000 kr.  
 
Apelone Kirstine Pedersen døde 24. juli 1891 på Viborg sygehus og blev begravet 30. juli på Karup 
kirkegård. 48 år. Kronisk hjernelidelse (sindsforvirret) Attest fra Viborg Købstads skifteret dateret 
25. juli 1891 
Referat af Viborg Stift Tidende nr. 51, 1891 vedr. et amtsrådsmøde i Viborg. På mødet blev der 
bevilget hjælp til Anders Pedersens ophold på sygehuset i Viborg. Der bevilgedes ½ af udgifterne 
efter fradrag af lægehonorar. Der er ikke afleveret materiale fra Viborg sygehus til landsarkivet i 
Viborg, derfor kan der ikke undersøges yderligere om sygehusopholdet.  
 
1895 solgte Anders Pedersen ejendommen til sønnen Peder Pedersen. Samtidig blev der oprettet 
aftægtskontrakt.  
 
Anders Pedersen døde 30. marts 1904 som aftægtsmand på Karup Mark. Han blev begravet 2. april 
på Karup kirkegård. 73 år. Intet skifte.  
 
Anders Pedersen og Abelone Kirstine Pedersens børn: 

1. Peder Pedersen, født 22. maj 1865, hjemdøbt 5. juni. Dåben blev kundgjort i Karup kirke 17. 
    september. Han overtog ejendommen. 
2. Mette Kirstine Pedersen, født 31. oktober 1867, døbt 10. november i Karup kirke. 
3. Jeppe Christian Pedersen, født 9. september 1873, døbt 14. september i Karup kirke.  
4. Jens Anton Pedersen, født 6. november 1875, døbt 14. november i Karup kirke.  

 
Folketælling 1870 et hus på Karup Mark. 
Anders Pedersen     39 år gift     født Haderup s.  husfader, husmand 
Abelone Kirstine Pedersen 25 år   ”      født Bording s.  husmoder 
Peder Pedersen      4 år       født Karup s.   søn 
Mette Kirstine Pedersen   2 år       født     ”    datter 
Peder Christian Christensen 59 år   ”      født Aulum s.          bedstefader, medhj.i huset 
Ane Kirstine Knudsdatter  60 år    ”     født Bording s.  bedstemoder 
 

Anders Pedersen 1864 - 1895 



Folketælling 1880 et hus på Karup Mark 
Anders Pedersen     49 år gift     født Haderup s.  husfader, husejer 
Abelone Kirstine Pedersen 35 år   ”      født Bording s.  hans kone 
Mette Kirstine Pedersen  12 år       født her i sognet  datter 
Jeppe Christian Pedersens    6 år       født         ”    søn 
Jens Anton Pedersen     4 år       født    ”      ” 
Ane Kirstine Knudsdatter  70 år enke     Bording s. husfaderens svigermor af ham forsørges 
 
Folketælling 1890 husmand på Karup Mark 
Anders Pedersen     59 år gift     født Haderup s.  husfader, jordbruger 
Abelone Kirstine Pedersens 45 år   ”      født Søbjerg, Bording s. husmoder 
Jens Anton Pedersen   14 år       født Karup s.   barn 
Christine Jensen     15 år       født  ”     tjenestydende 
 
 



 
 

SKØDE 
 
Jeg underskrevne selvejer boelsmand Peder Christian Christensen af Hallerhus i Karup sogn tilstår 
herved at have solgt den mig ifølge skøder af 9. oktober 1847, læst 3. august 1855 og skøde af 19. 
juli 1855, læst 3. august s.a., ejende og påboende sted hvis hartkorn er Matr.nr. 9b, 1 fjerdingkar og 
¾ album, gl. skat 1 mark 32 skilling og 8h ½ album og gl.skat 22 skilling og Matr.no 5b, 2 
fjerdingkar og 2 album, gl.skat 48 skilling til min svigersøn Anders Pedersen for den akkorderede 
købesum 400 rd R.M. samt aftægt efter kontrakt af d.d. De tvende parcellers gl. hartkorn er 1 
skæppe, 2 fjerdingkar og ¾ album og 1 fjerdinskar og ¼ album. 
 
Og da nu køberen har tilfredsstillet mig for ovennævnte købesum 400 re R.M., samt påtaget sig at 
udrede den aftægt som med kontrakt er bestemt og udreder alle af stedet gående kongl. skatter og 
øvrige påbud af hvad navn nævnes kan, samt tienderne efter de derom i sin tid trufne ? og 
respekterer de vandakkorder, som i enhver henseende af mig er indgåede, så erklærer jeg hermed, at 
ovenmærkede sted med påstående bygninger samt ud- og indvendig besætning med undtagelse af 
hvad vi forbeholder os, når aftægtskammer nu herefter skal (os) tilhøre, merbemeldte Anders 
Pedersen med samme herligheder, rettigheder, pligter og byrder, alt som jeg selv har ejet samme fri 
for enhvers krav og tiltale og er jeg pligtig at hjemle ham det solgte efter loven. 
 
Aftægten efter ovennævnte kontrakt anslås for 5 år til en sum af 230 rd. 
 
Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. 
Hallerhus, den 16. december 1864.  Peder Christian Christensen (m.f.p.) 
Til vitterlighed: M. C. Nielsen Philip Bitsch 
 
I anledning af fornævnte ejendomshandel har køberen i dag til de fattiges kasse erlagt et bidrag af 1 
mark R.M. hvilket bevidnes. 
Frederiks præstegård den 2. maj 1866.    F.V.Gad, sognepræst i Frederiks og Karup 
 
Læst ved Lysgård m.fl. herreders ret den 19. oktober 1866 og derefter tilført pantebog no. 29 fol. 
226. Herholdt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP32 fol. 225) 
  

 

 



AFTÆGTSKONTRAKT 
 
 
Undertegnede Peder Pedersen, der i dag af min fader Anders Pedersen er bleven tilskødet 
ejendommen Matr.no 5b m.fl. i Karup har i den anledning indgået på ligesom jeg herved forpligter 
mig og den mig overdragne ejendoms senere ejere til at svare min nævnte fader, så længe han lever, 
følgende aftægt: 
 
1.   Så snart han det begærer, skal jeg inden 3 måneder indrette de 3 østligste fag af stedets stuehus 
til bolig for ham, således som han det forlanger og forsyne den med døre, vinduer, gulv, loft, 
kakkelovn, komfur m.v., som han det begærer. Denne bolig skal jeg derefter stedse vedligeholde på 
tag og fag, udvendig og indvendig og skulle den forgå ved ulykkestilfælde, f.eks. ildsvåde, da skal 
jeg snarest muligt og senest inden ½ år derefter genopføre en ligeså god bolig for ham på samme 
sted som den oprindelige bolig og midlertidig skaffe ham passende bolig andetsteds. 
 
2.   Han skal have fri adgang til og benyttelse af stedets vandsted med redskaber. Han skal i det hele 
have ret til færdsel på stedets mark og i dets huse på dertil egnede steder efter forgodtbefindende. 
 
3.   Jeg skal årlig give ham: 
a.   2 tdr rug, 3 skp boghvedegryn, 1 skp bygmalt, 3 fdr kartofler og kontant 25 kr., med halvdelen 
      hver 1. maj og den anden halvdel hver 1. november. 
b.   2 lispund flæsk, saltet og røget, fra forenden af en grisepolt, hver 1. februar. 
c.   26 pund friskkværnet smør med 1 pund den 1. og 15. i hver måned. 
d.   4 snese hønseæg med 1 snes hver 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. 
Alt hvad der herefter skal ydes, skal leveres i gode varer og en termin forud. 
 
4.   Jeg skal daglig give ham en pot nymalket mælk i tiden fra hver 1. november til 1. maj og 1½ 
pot nymalket mælk i den øvrige tid af hvert år, stedse af morgenmalkningen. 
  
5.   Årlig i rette bjergningstid og senest 15. august skal jeg give ham 4000 stk. skudtørv af alminde-
lig størrelse og god materiale, hvilke tørv jeg skal hjemkøre, når de er tørre og ved leveringen skal 
indsætte i hans tørvehus, hvorved bestemmes, at jeg på hans forlangende skal i stedet i tørvehus 
adskille og til ham overlade et til hans tørv tilstrækkelig rum. 
 
6. Jeg skal stedse fodre og passe et får for ham, om sommeren indtil 1. november tillige dets yngel, 
alt i lighed med mine egne får. 
 
7. Jeg skal stedse give ham gulvsand og sengehalm efter hans ønske til hans eget brug. 
 
8. Jeg skal køre hans korn til mølle og formalet tilbage, når han det forlanger. 
 
9. Jeg skal indtil 4 gange årlig med 24 timers varsel med stedets bedste befordring befordre ham 
hvorhen han ønsker det indenfor en afstand af 1 mil fra boligen og opholde mig på det tilrejste        
sted i indtil 48 timer for at befordre ham tilbage. 
 
10. Jeg skal stedse yde ham omhyggelig og kærlig pleje og opvartning, ligesom jeg skal brygge, 
bage og slagte for ham, besørge hans byærinder, hans vask og anden renlighed, alt når han det 
forlanger. I sygdomstilfælde skal jeg befordre læge og præst til og fra ham på forlangende og betale 
såvel lægens honorar som den medicin, han ordinerer. 
 
 
 



 
 
 
11. Skulle han få i sinde at fraflytte boligen og tage bopæl andetsteds, da bortfalder alt, hvad foran i 
denne kontrakt er betinget; men som vederlagt herfor skal jeg årlig betale i alt 150 kr. skriver et 
hundrede femti kroner med halvdelen hver 1. maj og den anden halvdel hver 1. november, stedse 
forud. Herunder er altså indbefattet det i Post 3a nævnte kontante beløb. Ønsker han at flytte tilbage 
igen, kan han dette til en 1. maj med ½ års varsel og nærværende kontrakt træder da atter i kraft, 
som før de flyttede. 
 
12.  Jeg skal i sin tid besørge og bekoste hans hæderlige begravelse, imod som vederlag derfor at 
erholde hans efterladenskaber. 

 
13.  Til sikkerhed for prompte og skadesløs opfyldelse af denne kontrakt meddeler jer herved 
panteret i den mig samtidig hermed tilskødede ejendom Matr.no 5b, 8h, 9b, 12c, 5c, 10c, 11i, 5ac 
og 5ad i Karup af hartkorn i alt 2 Skæpper, 2 Fjerdingkar og 1 Album med derpå til enhver tid 
beliggende bygninger med mur og nagelfaste genstande, besætning, inventarium og avlsredskaber 
afgrøde og gødning, alt med prioritet næstefter de derpå for tiden hvilende hæftelser, hvormed 
nyderen er bekendt.  
 
14.   Med bemærkning, at ydelserne efter denne kontrakt have en kapitaliceret værdi for 5 år af 800 
kr., hvorunder dog begravelsesomkostningerne er indbefattede, bekræftes denne kontrakt med min 
vidnesfaste underskrift.  F.t. Kjellerup den 7. maj 1895.   Peder Pedersen 
 
Til vitterlighed: D. Pedersen      L.P.Pedersen 
 
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 17. maj 1895 og indført i 
skøde- og pantebogen.  Christopher Krabbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård, Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol  
(B47-SP52 fol. 1136) 
 

 

 

 



 
 
 
Peder Pedersen var født 22. maj 1865 i Hallerhus og var søn af den forrige ejer, Anders Pedersen og 
hustru Apelone (Abelone) Kirstine Petersen. 
 
1895 sælger faderen Anders Pedersen følgende matr. no til Peder Pedersen. Samtidig oprettes der 
aftægtskontrakt.  
 
Matr. no 8h  af hartkorn   0 fdk  0½ alb  Gl. skat 0 kr 22 øre 
   ”      ”  9b    ”     1   ”  0 ¾  ”    ”  0  ” 32  ” 
   ”  ” 5b    ”     2   ”  2      ”     ”  0  ” 98  ” 
   ”     ” 12c   ”     1 ”  1 ¾  ”     ”  0  ” 83  ” 
   ”  ” 5c    ”     0 ”  2 ¾  ”     ”  0  ” 31  ” 
   ” ” 10c   ”     0  ”  2 ¼  ”     ”  0  ” 41  ” 
   ” ” 11i       ”     1  ”  1 ¾  ”     ”  0  ” 87  ” 
   ” ” 5ac       ”     0  ”  1 ¼  ”     ”  0  ” 29  ” 
   ” ” 5ad   ”     1  ”  0      ”     ”  0  ” 62  ” 
 
Peder Pedersen blev viet 10. marts 1896 i Frederiks kirke med Susanne Margrethe Bertel. Hun 
opholdt sig ved giftermålet i Karup. Hun var født i Benslehøj 15. september 1870 som datter af 
husmand Andreas Bertel og hustru Ane Margrethe Herold, Benslehøj. Forloverne var brudeparrets 
fædre.  
 
Tidligere blev ejendommen kaldt Hallerhus; men ved folketællingerne 1916 og 1930 blev den kaldt 
Ravnsgaard. 
 
1933 købte sønnen Johan Andreas Pedersen gården.  
 
Peder Pedersen døde 16. december 1937 på Karup Mark og blev begravet 23. december, 72 år. 
Skifteretsattest, Kjellerup 16. dec. 1937.(vedlagt) 
 
Susanne Margrethe Bertel døde 2. februar 1949 på amtssygehuset i Kjellerup, og blev begravet 8. 
februar på Karup kirkegård. 78 år.  
 
Peder Pedersen og Susanne Margrethe Bertels børn. Alle født i Hallerhus. 
1. Anders Pedersen, født 3. juli 1897 og døbt 10. juli i Karup kirke. Bor 1937 i Agerskov. I 1937 
 var han boelsmand i Agerskov. 
2. Johan Andreas Pedersen, født 17. februar 1899 og døbt i hjemmet 3. marts af lærer Justesen. 
 Fremstillet i Karup kirke 19. marts. Næste ejer af ejendommen. 
3. Abelone Kirstine Pedersen, født 26. februar 1900 og døbt 1. januar 1901 i Karup. Gift 20/12 
 1921 i Karup kirke med enkemand gårdejer Niels Christian Jensen, Vallerbæk, enkemand efter 
 Karoline Mathilde Knudsen, død 24/12 1919. Abelone Kirstine døde 4. august 1934 på Kjellerup 
 sygehus og blev begravet 11. august på Karup kirkegård, 33 år gl. 6 børn.  
4. Anton Marius Pedersen, født 23. oktober 1902, døbt 9. november i Karup kirke. Død 21. februar 
 1904 og begravet 27. februar på Karup kirkegård. 
5. Agnes Margrethe Pedersen, født 23. april 1904, Karup Mark, døbt 8. maj i Karup kirke. Gift med 
 gårdejer Laurits Rasmussen, Vallerbæk Østergård. 
6. Inger Marie Kristine Pedersen, født 15. januar 1907, Karup Mark, døbt 17. februar i Karup kirke.
 Bor i 1937 i Randers.  
 
 

Peder Pedersen 1895 - 1933 

 



 

 
Der er fejl i folketællingerne. 
Folketælling 1901.  
Peter Petersen      1865 22/5  gift      Karup   husfader, landbrug 
Susanne Margrethe Bertel  1870 15/9    ”       Frederiks  husmoder 
Anders Petersen     1897 3/7          Karup   barn 
Johan Andreas Petersen  1899 17/2             ”       ” 
Abelone Kristine Petersen  1900 26/12          ”       ” 
Anders Pedersen     1830 14/9  enke      Ringkøbing a. aftægtsmand  
 
Folketælling 1906. Hallerhus. 
Peder Pedersen     22/5   1865  gift        husfader,landm.boelsm. 
Sanne Margrethe Bertel  15/9   1870     ”        husmoder 
Anders Pedersen       3/7   1897             barn 
Andreas Pedersen    17/2   1899               ” 
Abelone Kristine Pedersen 26/12 1900               ” 
Agnes Margrethe Pedersen  23/4   1904               ” 
 
Folketælling 1911. 
Peder Pedersen     22/5 1865  gift født i Karup  husfader, landbruger 
Susanne Magrethe Bertel  23/1 1880  gift født i Frederiks husmoder 
Anders Pedersen       3/7 1897    født i Karup  barn 
Johan Andreas Pedersen  17/2 1899    født i Karup  barn 
 
Folketælling 1916. Ravnsgaard. 
Peder Pedersen     22/5 1865  gift husfader, landbrug 
Susanne Pedersen    15/9 1870  gift husmoder 
Anders Pedersen     ??  1897    karl 
Andres Pedersen     17/2 1899    karl 
Agnes Pedersen     24/4 1904    pige 
Marie Pedersen     15/1 1907    pige 
 
Folketælling 1921. Karup. 
Peder Pedersen     22/5  1865  gift født i Karup  husfader, landbrug 
Susanne Pedersen    15/9  1870  gift født i Karup  husmoder 
Anders Pedersen       3/7 1897  ugift født i Karup  søn 
Andreas Pedersen    19/2 1899  ugift født i Karup  søn 
Agnes Pedersen     24/4 1904    født i Karup  datter 
Marie Pedersen     15/1 1907    født i Karup  datter 
 
Folketælling 1925.  
Peder Pedersen     22/5 1865  gift født i Karup  husfader 
Sanne Pedersen     15/9 1870  gift født i Frederiks husmoder 
Andreas Pedersen    19/2 1892  ugift født i Karup  landmand 
Agnes Magrethe Pedersen  24/4 1902  ugift født i Karup  tjenestepige 
 
Folketælling 1930. Ravnsgaard. 
Peder Pedersen     22/6 1865  gift 1. født i Karup  husfader 
Susanne Magrethe Pedersen 15/9 1870  gift 1. født i Frederiks husmoder 
Anders Pedersen     17/2 1899  ugift  født i Karup  søn, arbejder hos faderen 
Frida Philipsen     14/1 1911     født i Thorning husassistent 



 
SKØDE 

 
 
 
 
Undertegnede Anders Pedersen i Karup tilstår herved at have solgt, ligesom jeg herved skøder og 
aldeles afhænder til min søn Peder Pedersen efternævnte ejendomme i Karup by og sogn, der have 
tilhørt mig ifølge skøder, tinglæste 19. oktober 1866, 31. maj 1872, 18. december 1885, 28. maj 
1886, 24. juni 1887 og 11. januar 1889 med tilhørende deklaration, tinglæst 18. oktober 1889 
nemlig: 
 
Matr.no 8h af Karup af hartkorn  0 fdk  0½ alb  Gl.skat 0 kr 22 øre 
 ”  9b smstds   ”  ”   1 ”  0¾  ”    ”  0 ” 32  ” 
 ”  5b  ”    ”  ”   2 ”  2   ”    ”  0 ” 98  ” 
 ”  12c ”    ”  ”   1 ”  1¾  ”    ”  0 ” 83  ” 
 ”  5c  ”    ”  ”   0 ”  2¾  ”    ”  0 ” 31  ” 
 ”  10c ”    ”  ”   0 ”  2¼  ”    ”  0 ” 41  ” 
 ”  11i ”    ”  ”   1 ”  1¾  ”    ”  0 ” 87  ” 
 ”  5ac ”    ”  ”   0 ”  1¼  ”    ”  0 ” 29  ” 
 ”  5ad ”    ”  ”   1 ”  0   ”    ”  0 ” 62  ” 
 
med kirketiende af Matr.no 8h, 9b og 12c, de på ejendommen beliggende bygninger med alle deri 
værende mur- og nagelfaste genstande, afgrøden og gødningen, de tilstedeværende besætnings-
genstande og avlsredskaber såvelsom de øvrige på ejendommen og i dens huse beroende løse 
genstande. Overdragelsen er bl.a. foregået på vilkår: 
 
1. Køberen har allerede overtaget ejendommen og svarer deraf alle skatter og tiender som måtte 
restere eller herefter forfalde. 
 
2. Køberen har forpligtelse til at overtage, tilsvare og fremtidig forrente 450 kr. af den på 
parcellerne Matr.no 5ac og 5ad hvilende gæld af 650 kr. til Århus stiftsøvrighed (den øvrige del af 
denne gæld tilsvares af ejeren af Matr.no 5d). 
 
3.  Køberen er bekendt med:  
- at Matr.no 12c er behæftet med kontrakt om afbenyttelse af vand i Hallerå, tinglæst 20. februar 
1852, med lejekontrakt på hede tinglæst 3. august 1855 og med en den 8. januar 1858 tinglæst 
obligation til Niels Chr. Jensen på 100 Rd. 
- at Matr.no 10c er indbefattet under pant for 200 kr. efter obligation tinglæst 24. oktober 1884. 
- at Matr.no 11i er behæftet med den fornævnte den 20. februar 1852 tinglæste kontrakt om vand i 
Hallerå, med en anden samme dag tinglæst kontrakt om et vandløb, og med en ved skøde, tinglæst 
13. januar 1871. Ejeren af Matr.no 11e tillagt vejfartsret og ret til en vandledningsgrøft. 
 
4. Ifølge adkomsten på Matr.no 5ac og 5ad skal der af disse parceller udredes til Frederiks Karup 
sognekald årlig i alt 2 skp ½ fdk byg, hvilken afgift hvis kapitaliserede værdi udgør 60 kr., køberen 
fremtidig skal tilsvare. 
 
5. Køberen skal fremtidig ifl. kontrakt af i dag, som samtidig hermed tinglæses, svare mig livsvarig 
aftægt af kapitalsværdi for 5 år 800 kr. 
 
 
  



 
 
6. Køberen skal overtage og tilsvare min gæld til Jens Chr. Langborg 400 kr. og til Hans Eskesen 
150 kr., hvad han ved sin underskrift herpå erkender sig pligtig til. 
 
Købesummen foruden aftægten under no 5ag og afgiften under 4 har været akkorderet til 3000 kr. 
hvoraf 1000 kr. for de medfulgte løse genstande.  
 
Og da denne købesum er berigtiget dels ved køberens overtagelse af de foran under 2 og 6 nævnte 
gældsposter, dels på anden måde, så erklærer jeg at være fyldestgjort for den solgte, foran 
betegnede ejendom, der dermed herefter skal tilhøre køberen med de samme herligheder og 
rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg selv har været ejer deraf, fri for enhvers beføjede 
tiltale. 
 
Jeg Peder Pedersen erkender at have erhvervet den indbemeldte ejendom på de heri anførte vilkår. 
P.t. Kjellerup den 7. marts 1895.  
         Anders Pedersen      Peder Pedersen 
 
Til vitterlighed: D. Petersen  L. P. Petersen 
 
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 17. maj 1895 og indført i 
skøde og pantebogen.  Christopher Krabbe 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: 
(B47-SP52 fol. 1130) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 
 
Johan Andreas Pedersen var født 17. februar 1899 som søn af forrige ejer Peder Pedersen og hustru. 
Han blev viet 9. maj 1933 i Karup kirke: Ungkarl og gårdejer af Karup Mark Johan Andreas 
Pedersen og pigen, husassistent af Vallerbæk [Ane] Sofie Jensen født samme sted 26. oktober 1903. 
Hun var datter af sognefoged Jens Jensen og hustru Oline Kirstine Kristensen i Vallerbæk. 
Forloverne var brudeparrets forældre.  
 
 
1933 køber Johan Andreas Pedersen Hallerhus af faderen til købesummen af 19.200 kr.  
Matr. no 8h  af hartkorn   0 fdk  0½ alb   
  ”      ”  9b    ”          1   ”  0 ¾  ”      
   ”  ” 5b    ”     2   ”  2      ”       
   ”     ” 12c   ”     1 ”  1 ¾  ”       
   ”  ” 5c    ”     0 ”  2 ¾  ”       
   ” ” 10c   ”     0  ”  2 ¼  ”       
   ” ” 11i       ”     1  ”  1 ¾  ”       
   ” ” 5ac       ”     0  ”  1 ¼  ”       
   ” ” 5ad   ”     1  ”  0      ”   
 
Johan Andreas Pedersen døde 1. juni 1970. 
Ane Sofie fik ifølge skifteretsattest ret til at sidde i uskiftet bo.  
Hun døde 13. juli 1987. Se gravsten.  
 
Johan Andreas Pedersen og Sofie Jensens børn – alle døbt i Karup kirke.  
1. Klara Pedersen, født 16. marts 1934, døbt 25. marts 
2. Jens Peder Pedersen, født 9. maj 1936, døbt 17. maj. 
3. Johannes Pedersen, født 20. februar 1938, døbt 27. februar.  
 

Johan Andreas Pedersen 1933 -  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



  


