Ejendom 27

Østergade 28.

Ejer:

1890

Abraham Johansen Møller køber parcel 10d af Visti Andersen ejendom 10 til ny ejendom.

1890

Christen Andersen fra Mønsted.

1895

Niels Nielsen.

1898

Christen Andersen. (Den tidligere ejer).

1906

Sælger parcel 10h til Jens Chr. Nielsen.

1906

Sælger parcel 10i til Jens Chr. Nielsen og Visti Vistisen.

1916
1919
1919

Søren Sørensen.
Sælger parcellerne 10x, 10z og 10v til Martinus Christensen Hviid, ejendom 26.
Kristen Kristensen.

1919

Køber parcel 15aa af Hermann Simonsen.

1919

Køber parcel 11y af Visti Andersen, ejendom 13.

1929

Emanuel Nielsen.

1930

Otto Andersen.

Abraham Johansen Møller 1890 - 1890
Abraham Johansen Møller var født 16. oktober 1822 i Kirkeby, Rybjerg sogn i Salling. Han var søn
af omgående natmandsfolk Johan Christian Møller og kvinden Kirsten Jensdatter, der var
ankommen hos Peder Lund i Kirkeby. Han blev døbt 20. oktober i Ryberg kirke. Fadderne ved hans
dåb var Maren, Valdemars enke, pigen Kirsten Marie Christensdatter, ungkarl Peder Christensen,
ungkarl Christen Christensen og drengen Simon Pedersen, alle af Kirkeby i Ryberg sogn.
[Abraham Johansen Møllers fader hed oprindelig Johannes Axelsen, men undertiden fandt han det
ønskeligt at ændre sit navn - Se Viborg amt årbog 1952-53: Taterkongens søn side 52-69 incl.]
Abraham strejfede i sine unge dage omkring i forskellige sogne, det har derfor været vanskeligt at
spore ham, men i folketælling 1850 bor han i Fattighuset i Silbjerg, Rybjerg sogn 26 år gammel
soldat, almisselem gift med Birthe Cathrine Christensen, 37 år. Hun er spinderske og er født i
Grundfør sogn, Århus amt. Deres børn Sidsel Christensen 8 år født i Storring sogn, Århus amt. Ane
Cathrine Abrahamsen 5 år født i Rybjerg sogn.
Der er fundet en del retsmøder og domme på Abraham:
Retsmøde 8. november 1839 Hammerum h. politiret – sag nr. 1839/85.
Retsmøde 11. november 1839 Hammerum h. politiret sag nr. 1839/85.
Underretsdom 1840 Skanderborg politiret.
Retsmøde 4. januar 1841, Ulfborg-Hind h. politiret.
Retsmøde 20. januar 1841 Ulfborg – Hind h. politiret.
Underretsdom 26.februar 1841 Ulfborg – Hind h. politiret.
Retsmøde 13. november 1841 Hammerum h. politiret sag nr. 1841/103.
Retsmøde 8. januar 1842 Hammerum h. politiret sag nr. 1841/103.
Underretsdom 8. januar 1842 Hammerum h. politiret.
Retsmøde 10. februar 1842 Hammerum h. politiret sag nr. 1842/019.
Underretsdom 13. marts 1843 Ulfborg – Hind h. politiret.
Dom approberet marts 1843 Ringkøbing amt.
Afsoning 21. marts 1843 Viborg tugthus.
Løsladelse 22. marts 1844 Viborg tugthus.
Protokol Viborg tugthus Fangeprotokol 1835-1853:
Indsat 21 marts 1843 – løsladt 22. marts 1844. Nr. 4652e, løbenr. 31, nr. 476:
Fangens navn: Abraham Johansen Møller f. i Roslev s., i Salling, Viborg a.
Sidste opholdssted: Strøjfet.
Indkommet 21. marts 1843.
Hvorfor: 3. gang for løsgængeri.
Løsladt, god opførsel: 22. marts 1844.
Straffet før: 2 gange
Antal børn: 1 søn.
Dømt ved Ulfborg og Hind h. politiret 13. marts 1843, approberet af amtmand Tillich i Ringkøbing
17. f. m.
Oplysninger fra tilgangs- og afgangslister: [Listerne er ikke kontinuerlige, idet parret ikke altid har
været registreret].
Afgangsliste 1854 fra Ilbjerg fattighus, Rybjerg sogn den 7. oktober 1854 – til Gjødvad Mark,
Gjødvad sogn:
Abraham Johansen Møller og hustru
Birthe Christensen og børn
Sidsel Christensen
Trine Abrahamsen
Tilgangsliste til Gødvad sogn 11. december 1854 fra Rybjerg sogn.

Abraham Johansen Møller, indsidder på Gødvad Mark
Birthe Cathrine Christensdatter, dennes kone.
Afgangsliste fra Gødvad sogn den 11. december 1854 [bemærk samme dag, som de ankom] til Linå sogn.
Abraham Johansen Møller, indsidder på Gødvad Mark.
Birthe Cathrine Christensen, dennes kone.
Tilgangsliste til Skjellerup, Linå sogn:
Abraham Johansen Møller 32 år, glarmesterfolk
Birthe Cathrine Christensdatter 43 ½ år.
Tilgangsliste 1857 Rybjerg sogn den 12. marts:
Abraham Johansen Møller, 34 år, glarmester.
Rejste fra Silkeborg 10. marts 1857. Husarrest i tugthuset. Frasepareret fra sin kone.
Afgangsliste 1858 Rybjerg sogn den 28. oktober:
Abraham Johansen Møller, 36 år, glarmester til Lyngby, 4 mil fra Hobro.
Det har ikke været muligt at finde Abraham og Birthe Cathrine Christensdatters vielse, (de er måske
kæpgiftede – en form for indgåelse af ægteskab blandt taterne. Denne vielse var af taterne anset for lovligt
taterægteskab).
Birthe Cathrine Christiansen var født o. 1805 som datter af Lars Larsen Andrup og Sidsel Rolandsen
(tatere). Birthe Cathrine skulle efter sigende være død 16. nov. 1893. Birthe Cathrine fik 4 uægte børn, inden
hun blev gift med Abraham Johansen Møller. Det har ikke været muligt at finde et af børnene.
1. Lars Christian Christiansen, født 3. november 1834 i Storring sogn, Århus amt. Moderen ugift hos
forældrene glarmesterfolk i Storring. Udlagt barnefader husmand og enkemand Rasmus Rasmussen i
Storring. Barnet døde 7. maj 1835 i Storring.
2. Lorens Christiansen, født 11. juli 1838 i Grundfør s., Århus amt.
3. Sidsel Christiansdatter, født 4. maj 1842 i Storring. Ugift fruentimmer hos faderen glarmester Lars
Andrup i Storring fattighus. Barnefaderens navn er ikke opgivet. Hun har førhen født 3 uægte børn.
Abraham Johansen Møller og Birthe Cathrine Christiansens børn:
Ane Kathrine Abrahamsen, født 8. juli 1845 i Rybjerg, døbt 13. juli i Rybjerg kirke. Datter af glarmester
Abraham – moderen. [mangelfuld oplysning] Fadderne var 1) I fattighuset Ilberg Mariane Andersen. 2)
Helene Pedersen. 3) Niels Christian Doller. 4) N. Justesen. 5) Ungkarl N. Christian Andersen, alle af
Ilbjerg.
I 1848 den 7. juni 1848 blev et barn født i Viborg tugthus:
Abraham Johannes Møller Frederiksen, født 7. juni 1848. Moderen forbedringshusfange Johanne Cecilie
Frederiksdatter hjemmehørende i Hellevad sogn, Hjørring amt. Som barnefader er udlagt Abraham
Johannes [Johansen ?] Møller af Roslev sogn. Dette barn er født i straffeanstalten.
Ifølge ovennævnte Viborg årbog har Abraham været soldat i treårskrigen. Han blev i 1848 optaget i
lægsrullen for Rybjerg. [B: Han søgte i 1878 om erindringsmedalje for krigstjenesten, hvilken han fik tildelt.
]
Efter hjemkomsten fra krigen fortsatte Abraham sit omstrejfende liv og ernærede sig ved sit blikkenslagerog glarmesterhåndværk.
Den 6. august 1855 blev han ved landsretten i Viborg idømt 1 års strafarbejde for natten mellem 24. og 25.
oktober året forud i Langå at have tilegnet sig en frakke og et par benklæder til en værdi af 7-8 rigsdaler. Her
blev bl.a. oplyst, at han var gift og havde en datter. [Se ovenstående datters fødsel]
Efter den tid synes Abraham ikke at have haft yderligere sammenstød med lovens håndhævere.

Derefter slog han sig sammen med Florentine Amalie Charlotenlund, som var født i Roslev sogn den 9.
december 1824. Hendes forældre var Peder Holst og Potilla Cathrine Johannesdatter, der drog omkring og
betlede.
Florentine havde inden giftermålet med Abraham haft 3 partnerskab og fået 5 børn:
1. Lene Kjerstine Lund f. 26. sept. 1849 i Bække. Udlagt barnefader Hans Nebel fra Toftlund.
2. Hans Rasmus Villadsen f. 8. november 1851 i Roslev. Udlagt barnefader Mads Peter Halkjær hjemme
i Lejrskov (Lejrskov præstegård).
3. Susanne Jensen, født 11. november 1853 i Rold. Udlagt barnefader Jens Christian Jensen fra Ejsing
sogn, Ginding h. Død 3. december 1854 i Skørping. Ane Cathrine Nicoline Jensen, født 10. januar i
Hobro. Udlagt barnefader Jens Axelsen.
4. Jensine Hansen, født 16. september 1855 i Rybjerg sogn, døbt 23. september i Rybjerg kirke. Ugift
fruentimmer Florentine Amalie Charlotenlund. Barnefaderens navn er ikke nævnt.
5. Ane Cathrine Nicoline Jensen født 10. januar 1859, Hobro. Udlagt barnefader Jens Axelsen. Begge
forældre hensiddende i Hobro arrest. En søn Hans Rasmus Jensen, født 17. sept. 1882 i Ilbjerg,
Rybjerg s. Udlagte barnefaders navn er ikke nævnt. I folketælling 1890 og 1901 er han plejesøn hos
Abraham Johansen Møller og Florentine Amalie Charlotenlund (barnets mormor)
Afgangsliste 1856, Rybjerg sogn:
Florentine Amalie Charlotenlund, 32, omløbende rejst fra Ulstrup sogn ved Løgstør. Hun kom
frugtsommelig hertil 27. oktober 1851 og fik fattighjælp, indtil hun efter sin forløsning forlod sognet, og har
kun i kortere tidsrum opholdt sig her. [Der er ikke fundet noget barn født i 1851/52, men derimod
ovenstående datter i 1855]
Viet 26. maj 1868 i Rybjerg kirke blikkenslager Abraham Johansen Møller af Ilbjerg, fraskilt fra sin hustru
Birthe Catrine Christensdatter. Han var født 16. oktober 1822, 46 år.
Fruentimmer Florentine Amalie Charlotenlund af Ilbjerg, 44 år. Forloverne var gårdmand Søren Mehlsen.
og gårdmand Jacob Pedersen, begge af Ilbjerg. Bevilling for ægteskab 20. april 1868 forevist.
Abraham Johansen Møller og Florentine Amalie Charlotenlunds barn:
Johannes Johansen Møller, født 10. juli 1865 i Låstrup, døbt 14. juli i Låstrup kirke. Blikkenslager Abraham
Johansen Møller og ugifte fruentimmer Florentine Amalie Scharlotenlund, hans medrejsende husholderske
af Ilberg by, Rybjerg sogn. Fadderne var jordemoder Christine Mulvad. Gårdmand Jens Tolstrups kone
Mette Marie Jensen. Gårdmand Jens Tolstrup, alle af Wie. Ungkarl Christian Jensen og sognefoged
Christian Mikkelsen, begge af Låstrup. Anmeldt 14. juli til sognepræst for Roslev og Rybjerg Torum, der i
skrivelse af 24. juli har afgivet tilståelse for anmeldelsen.
Johannes Johansen Møller død 16. november 1885, begravet 22. november på Haderup kirkegård. 21 år. Søn
af husmand Abraham Johansen Møller på Feldborg Hede, født i Låstrup sogn.
Abraham og Florentine boede således i 1885 på Feldborg Hede, Haderup sogn.
I folketælling 1880 bor parret i Ilbjerg by, Rybjerg sogn i et hus sammen med sønnen Johannes, som døde
1885.
I folketælling 1890 bor parret i et hus i Kølvrå, Haderup sogn sammen med plejesønnen Hans Rasmus
Willisen Jensen, født i Rybjerg sogn (et barnebarn)
I april måned 1890 køber han ejendom 27 af Visti Andersen. Han beholder den dog kun 1 måned, så sælger
han den igen. Han kan sikkert ikke finde sig i, at være bundet, så derfor må han videre.
Parret købte i 1890-erne ejendom i Fusager, Gammelstrup sogn, hvor de boede, indtil Abraham døde i 1904.
Selvom Abraham havde fået tildelt en hædersgave som veteran fra treårskrigen, som vist var omkr. 100 kr,
og fattighjælp fra kommunen, slog pengene ikke til. Samtidig med at de også blev syge, så ønskede de begge
at søge hjem til deres forsørgelseskommune, nemlig Roslev-Rydbjerg i Salling. Abraham nåede det ikke, for
han døde i 1904. Derefter flyttede Florentine hjem til Rybjerg sogn, hvor hun boede i Yttrup fattiggård indtil
hun døde i 1913.

Abraham Johansen Møller død 24. november 1904 i Søndre sogn, Viborg, begravet 30. november på
Gammelsstrup kirkegård. 83 år. Husmand og glarmester i Fusager, Gammelstrup sogn, søn af skærslipper
Johannes Axel. Anmeldelse af skifteretten i Viborg 26. nov. 1904 – tilståelse, efterlader intet.
Florentine Amalie Charlotenlund død 26. december 1913, Yttrup fattiggård, Rybjerg sogn, begravet 30.
december på Rybjerg kirkegård. 89 år. Fattiglem på Yttrup fattiggård. Født i Roslev, datter af omvandrende
Peter Holst og moder Potilla Kathrine Johannesdatter, uden fast opholdssted. Afdødes mand Abraham
Johansen Møller. Sidste fælles bopæl Sparkær [Fusager]

Folketælling sogn 1850 Rybjerg, Silbjerg fattighus:
Abraham Johansen
26 gift
Født her i sognet
Birthe Cathrine Christensen 37
”
Grundfør s. Århus a.
Sidsel Christiansen
8
Storring s. Århus a.
Ane Cathrine Abrahamsen
5
Rybjerg s.

soldat, almisselem
hans kone, spinderske
barn
“

Folketælling 1870 Rybjerg sogn, Ilbjerg fattighus:
Abraham Johansen Møller
47 gift
her i sognet
Florentine Amalie Charlotte Lund 44
gift
Roslev s.
Johannes Johansen Møller
4
Låstrup s.

husfader, blikkenslager
husmoder, hans kone
søn

Folketælling 1880, Rybjerg sogn, Illebjerg by::
Fraværende. Ifølge folketælling 1880 i Fly sogn, opholder de samme personer sig.
Abraham Johansen Møller
gift
Rybjerg s.
nyder fattigunderstøttelse
Florentine Amalie ”
”
Roslev s.
hans kone
”
Johannes Johansen Møller
14
Rybjerg s.
deres søn
”
Folketælling 1890 Kølvrå:
Abraham Johansen Møller
67
Florentine Amalie Charlotte Lund 65
Hans Rasmus Willisen Jensen
7

gift
gift

Rybjerg s.
Roslev s.
Rybjerg s.

husfader,ernærer fattigforsørgelse.

husmoder
plejesøn.

Folketælling 1901 Gammelstrup sogn, Fusager:
Abraham Johansen Møller
16/10 1822 Rybjerg s. (1890 fra Mønsted) blikkenslager, husm.
Florentine A. C. Møller
9/12 1824
Roslev
”
husmoder
Hans R. Jensen
17/9 1882
Rybjerg s.
”
plejebarn
Folketælling 1906 Rybjerg s. Yttrup fattiggård:
Florentine Kjerstine? Amalie Charlotte Lund 10/9 1824
Folketælling 1911 Rybjerg s., Yttrup:
Florentine Amalie Charlotte Lund

enke

9/12 1824 f. i Roslev s.

fattighjælp
enke

SKØDE.
Undertegnede Visti Andersen af Karup vedstår herved at have solgt, ligesom jeg skøder og endelig
afhænder til Abraham Johansen møller en parcel af den mig efter skøde tinglæst den 6. december
1878 tilhørende ejendom matr. no. 10a af Karup by og sogn, nemlig den parcel deraf, som ved
indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 24. august 1889 er betegnet som matr. no. 10d af
Karup og skyldsat for hartkorn 3 skp. 2 fdk. 1¼ alb. gl.skat 7 kr. 98 øre og pålignet præstetiende 2
skp. 1½ fdk. rug, i kongetiende 1 skp. 1 ¾ fdk. rug og 2 ¼ fdk byg. Med ejendommen følger anpart
efter hartkorn i sognets kirke med tiende imod forholdsmæssig deltagelse i de dermed fulgte byrder,
ejendommens bygninger med mur- og nagelfaste genstande, afgrøde og gødning.
Køberen, der har overtaget ejendommen svarer alle skatter, afgifter og tiender deraf som herefter
opkræves, og skal respektere en den 20. februar 1852 tinglæst kontrakt angående afbenyttelsen af
vandet i Haller å og en den 20. oktober 1882 tinglæst overenskomst angående er overrislingsanlæg.
Køberen har forpligtet sig til at overtage, tilsvare og fra 11. december f.å. forrente den på
ejendommen hvilende kreditforeningsgæld af 1600 kr. iflg. obligation, hvormed han er bekendt og
bemærkes det herved, at hvad deraf er afdraget og reservefondsandelen tilkommer køberen.
Og da nu køberen har fuldstændig berigtiget den akkorderede købesum 1775 kr. dels ved
overtagelse af den fornævnte prioritetsgæld og dels ved kontant afgørelse, så fraskriver jeg mig
herved al lod og del i den solgte ejendom, der derimod herefter skal tilhøre køberen som
fuldkommen ejendom med samme herligheder og rettigheder, byrder og pligter hvormed jeg selv
har været ejer deraf under hjemmelsansvar efter loven.
p.t. Kjellerup den 5. april 1890
Visti Andersen
Til vitterlighed
N.Petersen
L.P.Petersen
Da indbemeldte parcel ifølge indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 24. august 1889 er
skyldsat under 10d af Karup by og sogn for hartkorn 3 skp. 2 fdk. 1 ¼ alb, gl.skat 7 kr. 98 øre,
haves fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at erindre.
Viborg stiftsamt den 22. august 1890
Andr. Skrike.
Læst på Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 1. april 1890 og indført i
skøde- og pantebogen.
Christopher Krabbe.

Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP49 side 858).

??

Christen Andersen (Mønsted) 1890 - 1895 og 1898 - 1916

Christen Andersen var født 2. januar 1867 og var søn af husmand Anders Pedersen og hustru Birthe Marie
Christensen på Mønsted Mark.
Christen Andersen var gift med Dorthea Nielsen:
Viet 17. marts 1893 i Frederiks kirke ungkarl, husmand Christen Andersen af Karup, født i Mønsted 2.
januar 1867, s.a. aftægtsmand Anders Pedersen og hustru Birthe Marie Christensdatter af Karup, 26 år
gammel.
Pigen Dorthea Nielsen af Karup, født i Moshale, Resen sogn 17. januar 1868, datter af husmand, landpost
Mads Christian Nielsen og hustru Ane Marie Elisabeth Philbert af Karup, 25 år. Forloverne var Anders
Pedersen, aftægtsmand i Karup og Mads Christian Nielsen, husmand i Karup (brudeparrets fædre).
Christen Andersen købte i 1887 sine forældres ejendom i Mønsted. Her fik forældrene en aftægtskontrakt. I
1890 solgte han ejendommen i Mønsted og købte i stedet for købte han ejendommen i Karup.
Aftægtskontrakten blev ved den lejlighed flyttet med til Karup. Denne aftægt har de dog senere måttet
opgive, da ejendommen ikke kunne bære en sådan aftægt. De har i stedet fået alderdomsunderstøttelse.
Christen Andersen solgte ejendommen til Niels Nielsen i 1895. Han købte samme ejendom tilbage i 1898.
Nu beholdt han den i 18 år. I 1906 solgte han 2 parceller til Jens Chr. Nielsen. I 1916 solgte han
ejendommen til Søren Sørensen.
De bosatte sig nu i Karup, hvor han ernærede sig som kusk. Helbreddet har ikke været godt, så i
folketællingen i 1925 står han opført som invalid.
Christen Andersen døde 21. maj 1929 i Karup og blev begravet 26. maj på Karup kirkegård. Hans hustru
Dorthea Nielsen afgik ved døden på Viborg amts sygehus 4. august 1928. Skifteretsattest 23. maj 1929.
Dorthea Nielsen blev begravet 10. august 1928 på Karup kirkegård. 60 år.
Christen Andersen og Dorthea Nielsens børn:
1. Marie Elisabeth Andersen, født 31. december 1893 i Karup, døbt 2. jan. 1894 hjemme af sognepræst
H. Møller, Frederiks. Fremstillet 22. marts 1894 i Karup kirke.
2. Elisabeth Andersen, født 11. november 1896 i Resen sogn, hjemdøbt 15. november. Fremstillet i
Karup kirke 26. december.
3. Anders Andersen, født 12. maj 1899 i Karup, døbt 22. maj i Karup kirke.
4. Mads Kristian Andersen, født 20. marts 1901 i Karup, døbt 5. april i Karup kirke.
5. Johannes Andersen, født 16. april 1904 i Karup, døbt 1. maj i Karup kirke.
6. Edel Kristine Andersen, født 30. juni 1905 i Karup, døbt 16. juli i Karup kirke.
7. Martinus Georg Andersen, født 21. december 1909 i Karup, døbt 5. januar 1910 i hjemmet af lærer
Østergaard Nielsen, Karup. Fremstillet i Karup kirke. 6. marts.
Ad 1. Marie Elisabeth Andersen født 31. december 1893:
Viet 17. december 1918 i Karup kirke ungpige Marie Elisabeth Andersen af Karup til ungkarl, arbejdsmand
Viktor Kristian Andersen af Kølvrå, Grove sogn, født i Vium sogn v. Kjellerup 1894 den 6. juni s.a.
brøndgraver Johan August Andersen og hustru Ellen Marie Jespersen. Forloverne var bager Christian
Laursen og husmand Christen Andersen, begge af Karup.
Marie Elisabeth Andersen døde 1. marts 1935 i Karup og blev begravet 5. marts på Karup kirkegård, gift
husmoder af Karup. Den 17. dec. 1918 viedes hun i Karup kirke til vognmand Kristian Viktor Andersen af
Karup. Dødsstedet var sidste fælles bopæl, 41 år. Skifteretsattest Kjellerup 1. marts 1935.
Ad 3 Anders Andersen født 12. maj 1899:
Fra gravsten på Karup kirkegård død 16. oktober 1953 i Karup (på samme gravsten står, at broderen
Johannes død 1980)
Ad 4 Mads Kristian Andersen født 20. marts 1901:
Fra gravsten på Karup kirkegård død 21. maj 1971 i Karup, Hans hustru Irma Andersen født 7. oktober 1925
i Flensborg, død 29. august 1982 i Tjørring.

Ad 5 Johannes Andersen født 16. april 1904:
Fra gravsten på Karup kirkegård død 1980 (på samme gravsten står, at broderen Andersen døde 16 okt.
1953)
Ad 6. Edel Kristine Andersen født 30. juni 1905:
Viet 8. marts 1931 i Karup kirke pigen, husassistent af Karup Edel Kristine Andersen til ungkarl,
arbejdsmand af Karup Anders Peter Marinus Henriksen, født i Ilbjerg, Rybjerg sogn 23. februar 1904, s.a.
ugift Dorthea Marie Nielsen og udlagt barnefader tjenestekarl Jens Andreas Henriksen.
Ad 7 Martinus Georg Andersen født 21. december 1909:
Fra gravsten på Karup kirkegård død 20. november 1989. Hans hustru Anna Andersen, født 30. marts 1912
død 23. december 1995.

Folketælling 1901, Karup: (ikke alle fødselsdatoer er korrekte)
Kristen Andersen
2/11 1867
gift
Mønsted (1891 til Karup) husf.,landpost, lmdmand.
Dorthe Nielsen
Marie Elisabeth Andersen
Elisabeth Andersen
Anders Andersen
Nielsine Anine Nielsen

17/1 1868
31/12 1893
11/11 1896
12/5 1899
14/6 1889

”

Folketælling 1906, Karup
Christen Andersen
Dorthea Andersen
Maria Andersen
Elisabeth Andersen
Anders Andersen
[Mads] Kristian Andersen
Johannes Andersen
Edel Andersen
Søren Sørensen

2/1 1867
17/1 1868
31/12 1894
11/11 1897
12/5 1899
20/3 1901
16/4 1904
30/6 1905
28/6 1880

gift

Folketælling 1911, Karup:
Chr. Andersen
Dorthe Andersen
Marie Andersen
Elisabeth Andersen
Anders Andersen
M. Chr. Andersen
Johs. Andersen
Edel Kristine Andersen
Martinus Andersen

2/1 67
17/1 68
31/12 93
11/11 96
12/5 98
20/3 02
16/4 04
30/6 06
21/12 09

gift
”

Folketælling 1916:
Chr. Andersen
Dorthe Andersen
Elisabeth Andersen
Anders Andersen
M.C. Andersen
Hans [Johannes] A.
Edel K. Andersen
Georg M. Andersen

2/1 1867
17/1 1868
11/11 1896
12/5 1899
20/3 1901
16/4 1904
30/6 1905
21/12 1909

gift
”

Folketælling 1921, Karup:
Christen Andersen

Karup
”
”
”
”

husfader, landmand
husmoder
barn
”
”
”
”
”
logerende, murer

ugift

gift

husmoder
barn
”
”
slægtning

Mønsted
Karup
”
”
”
”
”
”
”

husfader, boelsm.
husmoder
barn
”
”
”
”
”
”

husfader, landmand
husmoder
ungpige
ungkarl
”
barn
”
”
Mønsted

husfader, kusk

Dorthea Andersen
Anders Andersen
Mads Christian Andersen
Johannes Andersen
Johannes Andersen
Edel Andersen
Georg Andersen
Folketælling 1925, Karup
Kristen Andersen
Dorthea Andersen
Anders Andersen
Mads Chr. Andersen
Edel Andersen

”

”
”

Høgild
Karup
”
“
“
”
”

husmoder
barn, arbejder
”
“
“
”
”

Mønsted
Vroue, Resen
Karup
”
”

husfader, invaliderende
husmoder
barn, tjenestekarl
”
”
” strikkerske

SKØDE.
Underskrevne Abraham Johansen Møller af Karup by og sogn sælger, skøder og overdrager til
Christen Andersen fra Mønsted den mig ifølge skøde af 5. april tinglæst 18. april d.å. fra Visti
Andersen tilhørende parcelejendom matr. no. 10d af Karup by og sogn med tilhørende jorder af
hartkorn 3 skp. 2 fdk. 1 ¼ alb. gl.skat 7 kr. 98 øre tillige med hartkornets anpart i sognets kirke med
tiender mod forholdsmæssig deltagelse i de dermed fulgte byrder, de på ejendommen værende
bygninger med mur- og nagelfaste appertinentier, den i jorden nedlagte sæd, afgrøde og gødning,
samt endvidere 2 stude alt for købesummen 1600 kr., hvoraf 200 kr. regnes for medfulgte
løsøregenstande.
Køberen, der har overtaget ejendommen og de med samme fulgte ejendele, udreder de den 1. april
d.å. forfaldne skatter og afgifter på amtstuen så vel som alle herefter forfaldne skatter, afgifter og
tiender såvel til staten som til kommunen og skal respektere en den 20. feb. 1852 tinglæst kontrakt
angående afbenyttelsen af vandet i Haller å og en den 20. okt. 1882 tinglæst overenskomst
angående et overrislingsanlæg.
Købesummen berigtiges derved at køberen uden ansvar for sælgeren overtager og fra 11. december
1889 forrenter den på den solgte ejendom hvilende kreditforeningsgæld oprindelig stor 1600 kr.
ifølge obligation med alle derpå flydende statutmæssige forpligtelser, idet køberen er bekendt med
obligationen, hvorhos udtrykkelig bemærkes at hvad der af gælden måtte være afdraget så vel som
lånets reservefondsandel tilkommer køberen.
Og da nu køberen har berigtiget den nævnte købesum 1600 kr. derved, at han har overtaget
fornævnte kreditforeningsgæld, så skal den ovennævnte ejendom matr. no. 10d af Karup med
jorder, bygninger m.m. som foran nævnte herefter tilhøre køberen Christen Andersen med de
samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt mig ifølge
mit ovennævnte skøde og herefter jeg hjemler det solgte fri for enhver gældsforhæftelse ud over
ovennævnte kreditforeningslån, der skyldes til kreditforeningen i Viborg.
Stemplet til dette skøde beregnes efter 1400 kr til 1. klasse takst
9 kr. 30 øre
Og 200 kr til gældsbrevtakst
15 øre
I alt
9 kr. 45 øre
Underskrevet i Viborg den 24. maj 1890 Abraham Johansen Møller Kristen Andersen
Som kurator i det beskikkelsen forvist
Villum Jensen
Til vitterlighed om alle 3 underskrifter Jacob Sørensen, gårdejer i Mønsted
H.Andersen, sagfører i Viborg
Stempel 1 krone.
Kurator beskikkelse.
Efter begæring beskikkes herved gårdmand Villum Jensen, Kjølsen mark til kurator for den
mindreårige Christen Andersen, søn af husmand Andreas Pedersen i Mønsted født 2. januar 1867.
Dette kuratel haver han at forestå efter loven og anordningerne, således som han trøster sig til
samme at til- og forsvare.
Fjends-Nørlyng herreder skifteret. Viborg den 2. november 1887.
van Wislich
Forevist i Fjends-Nørlyng herreders ret den 13. november 1887.
van Wislich
Læst på lysgaard og Hids samt en del af Houbjerg herreders ting den 30. maj 1890 og indsat i
skøde- og pantebogen.
Krabbe.

Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP49 side 945).

AFTÆGTSKONTRAKT
10. maj 1890.
Underskrevne husmand Christen Andersen af Mønsted, der d.d. af min fader Anders Pedersen har erholdt
skøde på ejendommen matr.nr. 15e og 17e af Mønsted by og sogn, forpligter herved mig og efterfølgende
ejere af bemeldte ejendom til at svare fornævnte min fader Anders Pedersen og hans hustru min moder
Birthe Marie Christensen så længe de lever følgende årlige aftægt:
1.
Til bolig for aftægtsfolkene skal jeg dog først når jeg bliver gift lade opføre til stuehusets østre ende 3 fag
nyt hus, der i et og alt indrettes efter aftægtsfolkenes ønske. I lejligheden opsættes en kogekakkelovn, hvis
aftægtsfolkene ikke vil tage den, der er i huset. Aftægtsfolkene får adgang til og afbenyttelse af husets
brønd, bageovn og grubekedel med tilhørende redskaber. Når aftægtsfolkene indflytter i aftægtsboligen
udtager de af stedets bohave og husgeråd, hvad de ønsker. De får afbenyttelse af et lille stykke af stedets
have med plads til 300 stk. kål, hvortil de får fornøden gødning.
2.
Til op- og underhold leveres aftægtsfolkene årligt på deres bopæl i gode og sunde varer og stedse forud
2 tdr rug
│
½ skp boghvedegryn
├ at levere med ¼ del hvert kvartal.
3 tdr blegrøde kartofler i optagelsestiden. │
2 snese æg (til påske og 1 til Mikkelsdag)
2 lispund tørt flæsk til 1. februar.
4 pund smør (1/4 del i hvert kvartal)
1 potte nymalket sød mælk daglig.
1 pund kaffesager og 1 pot brændevin til hver høsttid.
3.
Til ildebrændsel leveres dem årligt 4000 stk. skudtørv af sædvanlig størrelse og 1 læs lyng, hvilket alt inden
hvert år til august frit hjemkøres og opsættes i aftægtsboligen.
4.
Stedets ejer skal besørge aftægtsfolkenes korn til mølle, pleje og passe dem omhyggeligt i deres sygdom og
alderdom hente præst og læge til dem, men dog ikke betale læge og medicin, samt når de ved døden afgår,
give dem en hæderlig jordefærd efter stilling og vilkår imod som vederlaget holde samtlige deres
efterladenskaber.
5.
De årlige ydelser efter denne kontrakt angives til 125 kr. som 5 gange taget er
625 kr.
Hertil ydelser en gang for alle
175 kr.
I alt
800 kr.
Og giver jeg til skadesløs sikkerhed for opfyldelsen af samtlige mine forpligtelser efter denne kontrakt
prioritet og panteret i den ovennævnte mig tilskødede ejendom matr.nr. 15e og 17e Mønsted by og sogn af
hartkorn i alt 2 skp. 2 fdk. gl.skat 1 rdl. 60 sk. Alt næstefter 500 kr. som forud skyldes avlsbruger
P.A.Ballund i Viborg.
I søgsmålstilfælde følges frdn. 25. januar 1828. Retsanmærkning er frafaldet.
Da jeg Christen Andersen som er født 2. januar 1867 endnu er mindreårig, medunderskrives denne kontrakt
af min beskikkede kurator gårdmand Villum Jensen på Kjølsen mark.
Jeg Anders Pedersen er tilfreds med foranstående kontrakt Mønsted den 2. november 1887.
Kristen Andersen
Anders Pedersen
Villum Jensen, kurator
Til vitterlighed: Rud. Buemann

Karl Nielsen

Læst inden Fjends-Nørlyng herreders ret den 15. november 1887 og indført i skøde- og pantebogen no. 26
fol. 450b.
Kuratorbeskikkelse forevist.

Van Wylich

Jeg aftægtsnyderen giver herved min tilladelse til mit og hustrus vedkommende til at foranstående
aftægtskontrakt må udslettes af pantebogen som hæftelse på den kontrakten pantsatte ejendom matr.nr. 15e
og 17e af Mønsted by og sogn af hartkorn i alt 2 skp. 2 fdk. med alt tilbehør.
Jeg aftægtsyderen Christen Andersen giver herved til skadesløs sikkerhed for opfyldelsen af samtlige mine
forpligtelser efter foranstående kontrakt oprykkende prioritets panteret næst efter gæld til kreditforeningen af
jydske landejendomsbesiddere i Viborg oprindelig stor 1600 kr. med deraf flydende statutmæssige
forpligtelser i den mig efter skøde af dags dato fra Abraham Johansen Møller tilhørende og påboende
ejendom i Karup by og sogn med tilliggende jorder af hartkorn under matr.nr. 10d 3 skp. 2 fdk. 1¼ alb.
gammelskat 7 kr. 98 øre med hartkornets anpart i sognets kirke med tiender, de på ejendommen værende
bygninger med mur- og nagelfaste appertinentier, besætning og inventarium, gødning og afgrøde i strå, hø
og utærsket sæd, alt således som pantet nu er og forefindes og fremtidig forøges og forbedres.
Jeg bemærker derhos som en selvfølge, at kontrakten i et og alt skal forblive gældende for mig og
efterfølgende ejere af ejendommen matr.nr. 10d i Karup som tidligere for mig som ejer af ejendommen
matr.nr. 15e og 17e af Mønsted, og således at de i §1 fastsatte bestemmelser om indretning af aftægtsbolig,
udlægning af have m.m. nu gælder for ejendommen i Karup ligesom tidligere for ejendommen i Mønsted.
I søgsmålstilfælde vedtages forordn. 25. januar 1828 og mine arvinger forpligtes in solidum.
Da jeg Christen Andersen som er født 2. januar 1867 endnu er mindreårig, medunderskrives denne
påtegning af min beskikkede kurator gårdejer Villum Jensen af Kjølsen mark.
Underskrevet i Viborg den 24. maj 1890.
Kristen Andersen

A. Pedersen

Som kurator: Villum Jensen

Til vitterlighed om alle 3 underskrifter:
Jakob Sørensen
H. F. Andersen
Foranstående aftægtskontrakt er aflyst inden Fjends-Nørlyng herreders ret den 27. maj 1890 og kvitteringen
af 21. maj 1890 indført i pantebog no. 27 pag. 964. Kuratorbeskikkelse forevist.
N. Esmann cst.
(Kuratorbeskikkelse er L. No. 364/90 945)
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Hovlbjerg herreders ting den 30. maj 1890 og indført i skøde- og
pantebogen. Kuratorbeskikkelsen er forevist. Anm. Kontrakt om vandafbenyttelse og overenskomst ang.
overrislingsanlæg bemærkes. Christopher Krabbe

Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP49 fol. 956)

P

Niels Nielsen 1895 – 1898

Niels Nielsen af Høgild købte ejendom nr. 27 i 1895 af Christen Andersen.
Da der kan være tale om flere Niels Nielsen har jeg undladt at indføre oplysninger. Der er ikke
folketællinger i perioden, hvor Niels Nielsen har ejendommen, og i folketælling 1901 står Christen
Andersen som ejer af ejendommen.
Han solgte ejendommen til Christen Andersen, den forrige ejer. Købekontrakten er underskrevet i
1898, men skødet er først udstedt i 1904, så det har nok varet lidt længe inden han har fået det sidste
af købesummen udbetalt.

SKØDE
Jeg underskrevne Christen Andersen erkender og vitterliggør at have solgt, ligesom jeg ved dette
mit skøde sælger, skøder og endelig overdrager til Niels Nielsen af Høgild den mig ifølge skøde,
tinglæst 30. maj 1890 tilhørende ejendom i Karup by og sogn skyldsat under Matr.no 10d af
hartkorn 3 Skæpper, 2 Fjerdingkar og 1¼ Album, gl.skat 7 kr 98 øre med anpart efter hartkorn i
sognets kirke med tiende, påstående bygninger med tilbehør, avl, afgrøde og besætning m.v., alt
således som køberen har taget det afhændede i besiddelse.
Herfra er betinget og berigtiget.
a. køberen overtager og tilsvarer prioritetsgæld til kreditforeningen af jyske landejendomsbesiddere
oprindelig stor
1600 kr.
med solidariske og øvrige statutmæssige forpligtelser.
b. Ligeledes overtager og tilsvarer han aftægt til Anders Pedersen og
hustru efter kontrakt tinglæst 30. maj 1890 af kapitalværdi
800 kr.
Tilsammen
2400 kr.
Af købesummen er 1800 kr. for den faste ejendom, og 600 kr. for løsøre.
Thi skal foranførte ejendom med videre afhændede derfor og herefter tilhøre og følge Niels Nielsen
med de samme rettigheder og herligheder, byrder og forpligtelser, hvormed og hvorunder jeg selv
har været ejer deraf, fri for andres krav og tiltale i enhver henseende, idet dog bemærkes, at en den
20. februar 1852 tinglæst kontrakt angående afbenyttelse af vandet i Hallerå og en den 26. oktober
1882 tinglæst overenskomst angående et overoverrislingsanlæg.
Retsanmærkning herom samt om de overtagne behæftelser frabedes.
Nu boende i Høgild den 5. maj 1895.
Kristen Andersen
Til vitterlighed: Peder Kr. Jensen

M. C. Nielsen

At kgl. skatter og afgifter af forannævnte ejendom er betalte til ultimo december 1894 attesteres.
Viborg amtstue den 11. maj 1895. C. T. Bang
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 24. maj 1895 og indført i
skøde og pantebogen.
Christopher Krabbe

Kilde: Lysgård, Hids og en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol:
(B47-SP52 fol. 1147)

KØBEKONTRAKT
Jeg underskrevne Niels Nielsen bortsælger herved medundertegnede Kristen Andersen den mig
efter skøde, tinglæst 24. maj 1895, tilhørende ejendom i Karup by og sogn, skyldsat under: Matr.nr.
10d af hartkorn 2 skp, 2 fdk og 1¼ alb, gl.skat 7 kr. 98 øre med anpart efter hartkorn i sognets kirke
med tiende, påstående bygninger med tilbehør, en ko, samt inventar, fourage m.v. således, som
dette nærmere er aftalt imellem os. Tiltrædelsen sker den 1. marts d.a. Købesummen udgør 1750
kr., der udredes således:
a. Køberen overtager og tilsvarer pantegæld til kreditforeningen af jydske landejendomsbesiddere
med solidariske og øvrige statutmæssige forpligtelser stor 1600 kr. Han betaler den til 11. december
termin 1897 forfaldne rente heraf, men da de skete afdrag og reservefonden skal tilkomme ham, vil
den ommeldte renteerlæggelse ikke kunne medføre nogen forøgelse i stempelpligten = 1600 kr.
b. Han betaler til sælgeren 150 kr. med 50 kr. ved overtagelsen, 50 kr. den 1. november d.a., 25 kr.
til 1. maj 1899 og 25 kr. til 1. november s.a. = 150 kr. i alt 1750 kr., hvoraf 250 kr. for løsøret.
På ejendommen hviler aftægtsforpligtelse til Anders Pedersen og hustru efter kontrakt, tinglæst 30.
maj 1890, af kapitalværdi 800 kr. Denne er imidlertid ikke bleven udredet i de senere år, fordi den
ikke har kunnet svares af ejendommen, hvorfor aftægtsfolkene have måttet indsøge alderdomsunderstøttelse, idet de have indset det håbløse i at realisere ejendommen. Af denne grund har
køberen ikke villet påtage sig nogen forpligtelse efter denne kontrakt for aftægtens udredelse, og er
der derfor ej heller ved kontraktens stempling taget hensyn til aftægten.
Selvfølgelig skal køberen tilsvare alle ejendommen påhvilende tiender samt skatter og afgifter til
stat og kommune. Andet og mere har han ikke at udrede, og når sådant sker fyldest, uden at
ejendommen realiseres for, hvad han har påtaget sig ansvar for, skal han være berettiget til efter 9
års forløb, regnet fra sidste 11. december termin, at få skøde på ejendommen, frit for andre
behæftelser end de ommeldte samt en den 20. februar 1852 tinglæst kontrakt angående afbenyttelse
af vandet i Halleraa og en den 20. oktober 1882 tinglæst overenskomst om et overrislingsanlæg.
Nærværende kontrakt og i sin tid skødet med dets tinglæsning og halvprocentaften, betales alene af
køberen.
Jeg Kristen Andersen tilstår at have indgået denne kontrakt.
f.t. Viborg den 15. januar 1898.
Som sælger: Niels Nielsen
Som køber: Chr. Andersen
Til vitterlighed:
A. Andersen
Aage Bek
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 29. juli 1904 og indført i
skøde- og pantebogen.

Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP58 fol. 346)

SKØDE.

Påtegning på købekontrakt fra Niels Nielsen af Karup til Kristen Andersen på matr. no. 10d læst
den 29. juli 1904.
Skøde.
Den mig Niels Nielsen tilkomne del af købesummen er berigtiget derved og ved køberens
forpligtelse til at overtage den i kontrakten ommeldte kreditforeningsgæld er jeg fyldestgjort for
overdragelsen, og jeg fraskriver mig derfor herved enhver lod og del i den solgte ejendom, der nu
ifølge landbrugsministeriets udstykning approbation af 3. dec. 1904 består af:
Matr. no. 10d Karup by og sogn af hartkorn 3 skp. ½ alb.
Matr. no. 10h smst.
af hartkorn 1 fdk. ½ alb.
Matr. no. 10i smst.
af hartkorn 1 fdk. ¼ alb.
Hvilke 3 parceller med anpart i kirketiende, bygninger m.v. således herved tilhører som hans
fuldkomne ejendom med samme herligheder og rettigheder, byrder og pligter, hvormed jeg selv har
været ejer deraf, fri for enhvers beføjede tiltale. I øvrigt henvises til kontrakten, hvorefter
ejendommen er behæftet med kontrakter om vands afbenyttelse og om overrisling.
Viborg den 4. marts 1906
Niels Nielsen.
Til vitterlighed
Visti Jacobsen
I.C.Nielsen
Læst på Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 6. april 1906 og indført i
skøde- og pantebogen.

Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP59 side 428).

Søren Sørensen 1916 - 1919
Søren Sørensen, husmand og tømrer var født 27. november 1860 i Ørre, Ringkøbing amt. Han blev
døbt 2. december i Ørre kirke, som søn af indsidder og tjenestekarl Christen Sørensen og hustru
Ane Kirstine Christensdatter i Neder Simmelkær.
Han var gift med Severine Rydahl, som var født og hjemdøbt 8. november 1857 i Karup. Hun blev
fremstillet i Karup kirke den 12. november, som datter af husmand Jens Christian Sørensen og
hustru Kirsten Marie Nielsen af Karup.
Viet 29. december 1882 i Karup kirke ungkarl, snedker Søren Sørensen af Neder Simmelkær, Ørre
sogn, 22 år.
Pigen Severine Rydal af Karup 25 år. Forloverne var husmand Christen Sørensen af Neder
Simmelkær og husmand Jens Christian Sørensen af Kølvrå.
Søren Sørensen og Severine Rydal boede som tømrer og husmand i Kølvrå. På et tidspunkt mellem
1890 og 1901 er han blevet landpost. Den bestilling beholder han til efter 1930. Han var da 70 år
gammel.
I 1916 købte han ejendommen. Det har nok været som et supplement til erhvervet som landpost. I
1919 solgte han 3 parceller 10x, 10z og 10v til Martinus Christensen Hvid til ejendom 26. Han
beholdt kun ejendommen i 3 år, så solgte han den til Kristen Kristensen.
Severine Rydahl døde 20. maj 1942 og blev begravet 24. maj på Karup kirkegård.84 år.
Skifteretsattest dat. Kjellerup 20. maj 1942.
Søren Sørensen døde 18. december 1944 og blev begravet 22. december på Karup kirkegård. 84 år.
Pensioneret landpost af Karup by og sogn. Skifteretsattest dat. Kjellerup 19.dec. 1944.

Søren Sørensen og Severine Rydals børn:
1. Kristen Sørensen, født 20. november 1884 i Kølvrå, Haderup sogn, døbt 30. november i
Karup kirke. Død 5. april 1887 og begravet 11. april på Karup kirkegård. 2 år. Strubehoste.
2. Christen Sørensen, født, 11. september 1887 i Kølvrå, døbt 30. september i Karup kirke.
3. Jens Christian Rydahl Sørensen, født 5. november 1889 i Kølvrå, døbt 24. november i Karup
kirke.
4. Kirstine Marie Sørensen, født 10. oktober 1894 i Kølvrå, døbt 21. oktober i Karup kirke.
Anker Jul Kristian Sørensen født 24. december 1896 i Kølvrå, døbt 3. januar 1897 i Karup
kirke.
Ad 2. Christen Sørensen født 11. september 1887:
Viet 19. juni 1910 i Karup kirke ungkarl soldat Kristen Sørensen af Viborg til pigen Marie Kristine
Andreasen af Karup, datter af husmand Svend Johan Andreasen og hustru Marie Kristine
Kristiansen, Glud Mark, Glud sogn 1885 den 5. juni.
Ad 3 Jens Christian Rydahl Sørensen født 5. nov. 1889:
Han døde 4. august 1933 i Karup og blev begravet 8. maj på Karup kirkegård. 43 år gl. Ugift
mekaniker af Detroit Staten Michigan i Nord Amerika. Afdøde var amerikansk borger og døde
under et ophold i Karup by.

Ad 4 Kirstine Marie Sørensen født 10. oktober 1894:
1. Viet 5. juni 1918 i Karup kirke ungpige Kirstine Marie Sørensen til ungkarl, arbejdsmand Peter
Kristensen af Karup by, født i Kølsen, Vorde sogn 1893 den 10. november. Søn af husmand Jørgen
Kristensen og hustru Nielsine Kristensen. Forloverne var uddeler Theodor Pedersen af Karup og
landpost Søren Sørensen af Karup. Kirstine Marie døde 20. maj 1935 i Karup og blev begravet 25.
maj på Karup kirkegård. 40 år gl. Gift husmoder i Karup. Viet 5. juni 1918 i Karup kirke til husmand
Peter Kristensen af Karup, født 1893, 10. november i Kølsen, Vroue s. Dødsstedet var sidste fælles
bopæl.
Ad 5 Anker Jul Kristian Sørensen, født 24. december 1896:
Fra gravsten på Karup kirkegård død 5. juli 1975. Hustru Jutta Sørensen født 19. juli 1909, død 19. januar
1996.

Folketælling 1890, Kølvrå: (Alle datoer er ikke korrekte)
Søren Sørensen
29
gift Ørre
Severine Rydahl
32
” Karup
Kristen Sørensen
2
Haderup s
Jens Kristian Sørensen
under 1 år 5. nov.
”
Jens Kr. Sørensen Rydahl
66
gift Karup s.
Kjerstine Jensen
51
” Kragelund s.

husfader, husmand
husmoder
barn
”
aftægtsnyder
”

Folketælling 1901, Kølvrå:
Niels Kristensen Hessellund
Jens Kr. Sørensen Rydahl
Søren Sørensen
Severine Sørensen
Kristen Sørensen
Kirsten Maria Sørensen
Anker Jul Kristian Sørensen

logerende, aldersrente
aftægtsmand, aftægt
husfader, landpostbud
husmoder
barn
”
”

1/3 1816
2/9 1823
27/11 1860
8/11 1857
11/9 1887
10/10 1894
24/12 1896

Folketælling 1906, Kølvrå:
Søren Sørensen
Severine Rydahl
Kristen Sørensen
Kirsten Maria Sørensen
Anker Jul Sørensen
Ane Kirstine Sørensen
Ane Kathrine Nielsen
Folketælling 1911, Karup:
Søren Sørensen
Severine Sørensen
Jens Chr. Sørensen
Maria Sørensen
Jul Sørensen
Anna Sørensen

ugift
enke
gift
”

Haderup s.
Karup
Ørre 1878 fra Karup
Karup ”
”
Haderup s.
Grove s.
”

gift
”

27/11 1860
8/11 1857
5/11 1889
10/10 1894
24/12 1897
19/4 1902

”
”

husfader, landpost
hustru
barn
”
”
”
tjenestepige
Ørre
Karup
Kølvrå
”
”
”

husmand, landpost
husmoder
søn
datter
søn
datter

Folketælling 1916, Karup:
Søren Sørensen
Severine Sørensen
Jens Chr. Rydal Sørensen
Maria Sørensen
Ane Sørensen

27/11 1860
8/11 1857
5/11 1890
11/10 1895
19/4 1902

Folketælling 1921, Karup:
Søren Sørensen
27/11 1860
Severine Sørensen
8/11 1857
Jens Chr. Rydahl Sørensen 5/11 1889
Anker Jul Christian Sørensen 24/12 1896

”
”
ugift
”

husfader, landpost
husmoder
logerende, landpost
barn, ungpige
barn

gift Ørre 1910 Haderup s. husfader, landpost
” Karup ”
”
husmoder
Haderup s.
ungkarl, chauffør
”
mejerist

Folketælling 1925, Karup:
Søren Sørensen
27/11 1860 ”
Severine Sørensen
8/11 1857 ”

Simmelkær, Ørre s.
Karup

husfader, landpost
husmoder

Folketælling 1930, Karup:
Søren Sørensen
27/11 1860 ”
Severine Sørensen f. Rydal 8/11 1857 ”
Anker Jul Chr. Sørensen
24/12 1896

Simmelkær, Ørre s.
Karup
Grove

husfader, landpost
husmoder
søn, chauffør

SKØDE
Undertegnede husejer Christen Andersen af Karup tilstår herved at have solgt og afhændet, ligesom
jeg herved skøder og endelig overdrager til tømrer, Søren Sørensen ligeledes af Karup den mig
ifølge skøde, tinglæst 6. april 1906, tilhørende ejendom Matr.no 10d Karup by og sogn, af hartkorn:
2 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 album med påstående bygninger og deriværende mur- og sømfaste
genstande, derunder kakkelovn, komfur og grubegryde, al ved ejendommen værende avl, afgrøde,
besætning, inventarium gødning og ildebrændsel, intet undtaget. Handelen er indgået på følgende
vilkår:
1. Overtagelsen finder sted straks, og ejendommen står fra nu af for køberens regning og risiko
imod regres til assurancesummerne i ildebrandstilfælde.
2. Køberen svarer skatter og afgifter af ejendommen fra dato at regne.
3. Købesummen er akkorderet til 6200 kr. skriver seks tusinde og to hundrede kroner, der betales
og berigtiges skadesløst i enhver henseende således:
a. Køberen overtager og tilsvarer samt forrenter fra dato den i ejendommen på 1. prioritet indestående gæld til husmandskreditforeningen efter 2 obligationer, i alt 3500 kr. hvorved bemærkes, at den amortiserede del af gælden og lånenes andel i reservefonden kommer køberen til
gode.
b. Køberen overtager ligeledes og forrenter fra dato den i ejendommen indestående 2. prioritetsgæld til husmandshypotekforeningen stor 700 kr. og gælder med hensyn hertil også, hvad
ovenfor er bemærket om amortisation og reservefondsandel.
c. Køberen overtager endvidere gæld til Lysgård m.fl. herreders spare- og lånekasse Kjellerup
1700 kr., og forrenter denne gæld fra dato, således at sælgeren, hvis denne har forudbetalt
renter af denne gæld, får renter fra dato refunderet. For denne gæld er udstedt skadesløsbrev
for 2000 kr. til kautionisterne Visti Andersen m.fl. men den nedbringes til 1700 kr., for hvilket beløb køberen skal udstede tinglæst gældsbevis til sparekassen.
d. Restkøbesummen 300 kr. er betalt kontant. I alt 6200 kr.
4. Alle omkostninger ved handelen deles lige mellem parterne., og da købesummen som foran
nævnt, er berigtiget, så skal den solgte ejendom med tilbehør herefter tilhøre køberen med samme
rettigheder samt byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig fri for enhvers beføjede tiltale,
hvorved dog bemærkes, at køberen skal respektere kontrakt angående afbenyttelse af vandet i
Hallerå læst 20/2 1850 og overenskomst angående et overrislingsanlæg læst 20/10 1882 samt
deklaration om, at brandgavl og brønd er fælles for Matr.no 10n og 10d og at 3120 kvadrat alen jord
af Matr.no 10d er udlagt til parallelvej for Matr.no. 7b og 8a og 9f ligesom der i sin tid er afgået
jord til jernbanen.
Til bekræftelse med underskrift vidnesfast. Karup den 3. maj 1916.
Som sælger: Kristen Andersen Som køber: S. Sørensen
Til vitterlighed: Chr. Christensen Jens Sørensen
Ved skrivelse af 11/6 1914 har landbrugsministeriet approberet skyldsætningen af forannævnte
parcel Matr.no 10d Karup by og sogn, 0 td. 2 skp. 1 fjk. 2 alb. Skatterne af forannævnte ejendom er
betalte indtil oktober termin 1915 inklusive.
Ejendomskyldværdi: 3000 kr. i forbindelse med anden ejendom. Løbenr. 26-2 alm. vurdering.
Viborg amtstue den 6/5 1916. Schjøtt
Læst ….. den 12. maj 1916 …. Pantebogen.

Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol:
(B47-SP64 fol. 426)

Kristen Kristensen 1919 - 1929
Vi er lidt usikre på, om det er den Kristen Kristensen, som var smed og som vi har lavet
personoplysningerne på, eller om det skulle være den Kristen Kristensen, som vi har omtalt under ejendom
25. Vi har ikke kunnet finde noget præcist, der fortæller, hvem af dem, der ejede ejendom 27. Men vi er altså
gået ud fra nedennævnte:
Kristen Kristensen var født 3. februar 1878 i Sneptrup, Ørre sogn. Han blev hjemdøbt 9. februar af lærer
Jensen i Nygård og fremstillet i Ørre kirke 9. juni som søn af Jens Kristensen og hustru
Kirstine Kristensen af Sneptrup. [Christensen stavet CH forekommer flere steder]
Viet 31. juli 1906 i Grove kirke smed Kristen Kristensen af Egelund, Haderup sogn til pige Ane Kristine
Jensen født 21. marts 1882 i Hessellund, Haderup s. og døbt 6. april i Karup kirke. Hun var datter af
husmand Jens Kristian Jensen (Søberg) og hustru Inger Kristensen, Hessellund.
Kristen Kristensens hovederhverv har været smedehåndværket. Han var uddannet smed, måske hjemme hos
faderen. Han købte ejendommen i 1919. Han køber også parcellerne 15aa af Herman Simonsen og 11y af
Visti Andersen i 1919. Han har sikkert haft smedeværksted på en anden ejendom, for i skødet ved salget står
der, at der ikke er nogen erhvervsvirksomhed på ejendommen. Familien kom ifølge folketællingen til Karup
i 1908. Hvor de har boet før 1919 i Karup, ved vi ikke. Han solgte ejendommen i 1929, men fortsætter i
Karup.
Smedemester Christian Christensen døde 5. december 1944, begravet på Karup kirkegård (oplysninger fra
gravsten)
Ane Kristine Christensen døde 19. oktober 1962, begravet på Karup kirkegård (oplysninger fra gravsten)

Kristen Kristensen og Ane Kristine Jensens børn:
1. Agnes Kristensen, født 25. maj 1907 i Haderup sogn, døbt 23. juni i Haderup kirke.
2. Olaf Kristensen, født 13. august 1909 i Karup, døbt 5. september i Karup kirke.
3. Charly Kristensen, født 20. januar 1912 i Karup, døbt 11. februar i Karup kirke.
4. Harald Kristensen, født 7. marts 1913 i Karup, døbt 6. april 1913 i Karup kirke. Død 2. december 1993
og begravet på Karup kirkegård (oplysninger fra gravsten)
5. Henning Kristensen, født 1. december 1922 i Karup, døbt 26. december i Karup kirke.
Ad 1 Agnes Kristensen født 25. maj 1907:
Viet 23. november 1934 i Karup kirke pigen lærerinde af Karup til ungkarl enelærer ved Knudsgård skole,
Daugbjerg sogn, Fjends herred Peder Laursen født i Sønder Resen sogn, Fjends herred 27. marts 1903. Søn
af afdøde gårdejer Laust Laursen og efterlevende hustru Ane Marie Nielsen af Høgild. Forloverne var
brudgommens moder og brudens fader. En søn:
Bent Laursen, født 26. august 1935 i Karup, døbt 15. september i Daugbjerg kirke.
Ad 5 Henning Kristensen født 1. december 1922.
Fra gravsten på Karup kirkegård død 7. april 1948. Lærer.

Ikke alle oplysninger er korrekte i nedenstående folketællinger.
Folketælling 1921 Karup:
Kristen Kristensen
3/8 1878
1908 Sunds Haderup
Ane Kristensen
21/3 1882
Grove
Agnes Kristensen
25/5 1907
Haderup
Olaf Kristensen
13/8 1909
Karup
Charly Kristensen
20/1 1911
”
Harald Kristensen
7/3 1913
”
Emma Nielsen
23/1 1902
”
Aage Sørensen
14/4 1904
Viborg

husfader, smed
husmoder
barn
”
”
”
syerske
smedesvend

Folketælling 1925 Karup:
Kristen Kristensen
3/2 1878
Ane Kristine Kristensen 21/3 1882
Agnes Kristensen
25/5 1907
Olav Kristensen
13/8 1909
Charly Kristensen
21/1 1912
Harald Kristensen
2/3 1913
Henning Kristensen
1/12 1922

Ørre
Haderup
”
Karup
”
”
”

husfader
husmoder
barn
”
”
”
”

Folketælling 1930 Karup:
Kristen Kristensen
3/2 1878
Ana Kristensen f. Sjøberg 21/3 1882
Charly Kristensen
21/1 1912
Harald Kristensen
2/3 1913
Henning Kristensen
1/12 1922

Ørre, Ringk. a
Grove ”
Karup
”
”

husfader, smedem.
husmoder, syerske
søn, lærling
”
”
”

KØBEKONTRAKT
1. Undertegnede Søren Sørensen i Karup, sælger herved til ligeledes undertegnede Jens Christian
Mikkelsen fra Sunds den mig iflg. skøde tinglæst 12. maj 1916 tilhørende ejendom Matr.nr. 10d Karup
by og sogn af hartkorn 2 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 album med kirketiende, påstående bygninger med
mur og nagelfast tilbehør og alt hvad der på ejendommen er af avl, afgrøde, korn og gødning, besætning,
avlsredskaber og mejeriinventarium, alene med undtagelse af en gris, således at jeg derudover kun
beholder mit egentlige indbo foruden nogle løse brædder.
Fra salget er dog undtaget:
a. et til M. Hviid solgt jordstykke, der ligger imellem banen og Årestrupvejen og er under
udstykning.
b. et til Høgild mergelinteressentskab solgt jordstykke af areal 1 tdr land taget af den nordre del
af vestre ende af agermarken og under udstykning.
c. en parcel bag missionshusets have ud imod Årestrupvejen og imod øst til M. Hviids ejendom
og afpælet af parterne.
2. Ejendommen og hvad dermed skal følge er samtidig hermed overtaget af køberen, som deraf
skal svare de skatter og afgifter der forfalder til betaling 1. ds. og senere.
3. Køberen respekterer, at der hæfter kontrakt om afbenyttelse af vand i Hallerå, overenskomst
om overrisling, bestemmelse om parallelvej som er udlagt og deklaration om brandgavl og brønd mellem
den solgte ejendom og Matr.no. 10n.
4. Udstykningen iværksættes snarest.
5. Dette er vedtaget, at fornævnte mergelinteressentskab skal have vej for sin parcel på den
herved solgte ejendom langs vestre skel, hvad køberen skal respektere.
6. Købesummen udgør 1.200 kr. skriver ti tusinde to hundrede kroner, der berigtiges således:
a. 4.200 kr. afgøres ved at køberen overtager den hæftede gæld på opr. 3.500 kr. til husmandskreditforeningen og opr. 700 kr. til husmandshypotekforeningen, og han skal deraf
svare renter og ydelser for tiden fra i dag at regne. Reservefondsandelen tilkommer køberen, som også får fordelen af den skete amortisation.
b. 3.000 kr. er betalt.
c. Resten 3.000 kr. betales senest i 11. december termin d.a. tilligemed renter deraf 4½ % p.a.
og samtidig dermed skal der meddeles skøde fri for andre hæftelser end heri nævnt.
7. Omkostningerne ved fraskillesen af parcellen under 1c og ved nærværende kontrakt samt
skødet betales af parterne hver med halvdelen.
8. De 3 undtagne parceller skal så snart udstykningen er approberet søges frigjort for pantet ved
køberens gældsovertagelse og på køberens bekostning.
På tro og love erklæres at værdien af selve den faste ejendom er 7.000 kr., medens restkøbesummen 3.200
kr. svarer til værdien af det medfulgte løsøre.
Kjellerup den 12. april 1918. S. Sørensen
Til vitterlighed: L. P. Petersen

Jens K. Mikkelsen

TRANSPORT
De iflg. kontraktens post 1. forbeholdte parceller er nu fraskilte, og den ejendom som er tilbage og som
tilkommer mig, består derefter af matr.nr. 10d Karup by og sogn af hartkorn 1 skæppe, 2 fjerdingkar og 2¾
album således betegnet ved landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 4. januar 1919.
Denne ejendom har jeg solgt til medundertegnede Kristen Kristensen i Karup med bygninger og tilbehør
som ommeldt i kontrakten og ganske overensstemmende med denne og for den deri ommeldte købesum, der
er fuldstændig berigtiget, som følge hvoraf jeg herved fraskriver mig enhver lod og del i bemeldte ejendom,
som han for længst har overtaget, og jeg transporterer derfor til ham min ret til at erholde skøde, som jeg
anmoder Søren Sørensen om at udstede til Kristen Kristensen
p.t. Kjellerup den 1. februar 1919.
Jens K. Mikkelsen Kr. Kristensen
Til vitterlighed: L.P. & Petersen

SKØDE
Købesummen er nu fuldstændig berigtiget og jeg Søren Sørensen er således fyldestgjort for overdragelsen
som følge hvoraf jeg herved overensstemmende med kontrakten og i henhold til foranstående transport
skøder og endelig afhænder den i transporten betegnede ejendom matr.no. 10d Karup af hartkorn 1 skæppe,
2 fjerdingkar og 2¾ album med bygninger m.m. til Kristen Kristensen hvem den skal tilhøre som
fuldkommen ejendom og med samme ret og pligt, hvormed jeg selv har været ejer deraf, fri for enhvers
beføjede tiltale, alt i øvrigt under henvisning til kontrakten hvis bestemmelser i post 5 bedes særlig tinglæst
som hæftelse på ejendommen til fordel for parcellen matr.nr. 10y der samtidig hermed er tilskødet Høgild
husmandsforening.
Ejendommen tilskødes ham med rette til og underliggende og med den til ejendommen fra gammel tid
hørende andel i den tidligere fælles jord matr.nr. 15a, hvilken andel for tiden er under udstykning.
Kjellerup den 1. februar 1919.
Til vitterlighed: L. P. Petersen

S. Sørensen

Ved skrivelse af 4/1 1919 har landbrugsministeriet approberet skyldsætningen af forannævnte parcel
matr.nr. 10d Karup by og sogn 1 skp., 2 fdk. og 2¾ alb.
Skatterne af forannævnte ejendom er betalte indtil oktober termin 1918 inklusive. Ikke særskilt vurderet.
Viborg amtstue den 19/2 1919.
Wilhjelm Jørgensen.
Læst tillige som servitutstiftende, …. den 21. februar 1919….. pantebogen. Anm: Skadesløsbrev for 2.000
kr. til Andersen m.fl. hæfter.

Kilde: Lysgård og Hids herred samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol:
(B47-SP65 fol. 1044)

Emanuel Nielsen 1929 - 1930
Emanuel (Immanuel) Nielsen var født 4. juni 1900 i Nybo, Nøvling sogn, Ringkøbing amt. Han
blev døbt i hjemmet 17. juni og fremstillet i Nøvling kirke 5. august som søn af gårdmand Mads
Nielsen og hustru Abelone Katrine Jensen af Nybo.
Emanuel var gift med Anne Christensen Hvid, som var født 14. maj 1904 i Nykøbing Mors og døbt
19. juni i Nykøbing Mors kirke som datter af murer Martinus Christensen Hvid og hustru Karen
Sørensen.
Viet 26. november 1926 i Karup kirke ungkarl, tjenestekarl Immanuel Nielsen af Karup. Moderen
død, faderen gift 2.g., bopæl Snejbjerg. Pige Anna Christensen Hvid, forældrene har nu bopæl i
Karup. Forloverne var brudeparrets fædre.
Han køber ejendommen i 1929. Han har sikkert ikke selv boet på ejendommen. Han solgte den
allerede igen i 1930. Han købte og solgte en del ejendomme i Karup, bl.a. ser det ud til, at han på et
tidspunkt har ejet møllen eller en del af denne.
Emanuel Nielsen og Anne Christensen Hvid er ikke fundet døde i Karup indtil 1961.
Emanuel Nielsen og Anna Christensen Hvids børn:
1. Mads Holk Nielsen, født 5. februar 1927, døbt 27. februar i Karup kirke. Udtrådt af
folkekirken 3/5 1982.
2. Karen Hvid Nielsen, født 2. maj 1935, hjemdøbt samme dag. Fremstillet i Karup kirke 1.
september.

Folketælling 1930, Karup:
Emanuel Nielsen
4/6 1900 gift
Anna Nielsen
14/5 1904 ”
Mads Holk Nielsen
5/2 1927

Nøvling, Ringkøbind a.
Nyk. M. Thisted a.
Karup

husfader, landmand
husmoder
barn

Otto Andersen 1930 Otto Andersen var født 9. januar 1892 i Mønsted, og blev døbt 3. februar i hjemmet. Han blev
fremstillet 5. juni i Mønsted kirke som søn af Filip Krath og hustru Anne Malene Pedersen af
Mønsted.
Otto Andersen, ungkarl og landmand blev viet i Daugbjerg kirke 10. januar 1912 til den 10 år ældre
husbestyrerinde Karen Marie Pedersen, Søvsø.
De boede de første år i Søvsø i Daugbjerg sogn. Derefter flyttede de til Vroue, hvorfra de i 1918
kom til Karup. Det ser ud til at han har arbejdet som arbejdsmand og som murer. I 1930 købte han
ejendommen, som han beholdt i en del år. Vi ved ikke hvor mange, for skøderne på ejendommen
findes ikke på landsarkivet.
Ifølge oplysninger fra gravsten på Karup kirkegård døde Karen Marie Andersen 5. april 1961, og
Otto Andersen døde 23. maj 1968.
Otto Andersen og Karen Marie Pedersens børn:
1. Nielsine Katrine Andersen, født 4. marts 1912 i Søvsø, Daubjerg sogn, døbt hjemme samme
dag. Fremstillet 30. juni i Daugbjerg kirke.
2. Svend Aage Andersen, født 2. oktober 1913 i Søvsø, døbt 19. oktober i Daugbjerg kirke.
3. Esther Anna Marie Andersen, født 22. maj 1915 i Søvsø, døbt 13. juni i Daugbjerg kirke.
4. Anna Louise Andersen, født 2. marts 1917, Vroue Mark, døbt 8. april i Vroue kirke.
5. Niels Peder Andersen, født 24. januar 1919 i Karup, døbt 2. marts i Karup kirke.
6. Karla Andersen, født 8. januar 1921 i Karup, døbt 24. marts i Karup kirke.
7. Gerda Andersen, født 16. august 1923 i Karup, døbt 23. september i Karup kirke.
Ad 1 Nielsine Katrine Andersen født 4. marts 1912:
Viet 19. november 1935 i Karup kirke pige, husassistent Nielsine Kathrine Andersen af Års
stationsby, Års h., Viborg amt. Ungkarl, arbejdsmand Jens Peter Svendsen af Vester Hornum by og
sogn, Ålborg amt. født i Havnstrup, Farsø sogn 16. marts 1906, søn af arbejdsmand Jakob Magnus
Svendsen og hustru Ane Sofie Jensen af Vester Hornum.
Ad 2 Svend Aage Andersen født 2. marts 1913:
Fra gravsten på Karup kirkegård død 1. juni 1999. Hans Hustru Petra, født 16. marts 1920, død 7.
januar 1988.
Ad 4 Anna Louise Andersen født 2. marts 1917:
Viet 15. august 1940 i Karup kirke ugift syerske af Karup til ugift arbejdsmand af Karup by og sogn
Laurids Peter Lindgaard Johansen, født i Kvorning by og sogn 11. september 1917, s.a. boelsmand
Laurids Christian Johansen og hustru Ane Marie Petrine Hansen.
Ad 5 Niels Peder Andersen født 24. januar 1919:
Fra gravsten på Karup kirkegård død 10. september 1998.
Ad 6 Karla Andersen født 8. januar 1921:
Viet 23. maj 1948 i Karup kirke ugift husassistent af Viborg Karla Andersen til ugift
maskinarbejder af Viborg Knud Laugesen, født i Ringsted 9. oktober 1923, s.a smedesvend Axel
Christian Ludvig Laugesen og hustru Martha Marie Nielsen.

Ad 7 Gerda Andersen født 16. august 1923:
Viet 22. maj 1945 i Karup kirke ugift husassistent Gerda Andersen til ugift vognmand af Bjerringbro by og
sogn, Viborg amt Anders Christian Thomassen, født i Nørbæk by og sogn, Sønderlyng h. Viborg amt 10.
april 1920 s,a, husmand Johannes Thorvald Thomassen og hustru Marie Pedersen.
Bemærk, ikke alle datooplysninger er korrekte i nedenstående folketællinger.
Folketælling 1921, Karup:
Otto Andersen
9/2 1892
Karen Marie Andersen 4/3 1882
Katrine Andersen
4/3 1912
Svend Andersen
2/10 1913
Ester Andersen
22/5 1915
Anne Andersen
2/3 1917
Niels Andersen
24/1 1918
Pige
8/1 1921
Folketælling 1925, Karup:
Otto Andersen
9/1 1892
Karen Andersen
4/3 1882
Katrine Andersen
4/3 1912
Anna Andersen
2/3 1917
Niels Peter Andersen 24/1 1919
Karla Andersen
8/1 1920
Gerda Andersen
16/8 1923
Folketælling 1930, Karup:
Otto Andersen
9/1 1888
Karen Marie Andersen 4/3 1882
Niels Peter Andersen 24/1 1919
Karla Andersen
9/1 1920
Gerda Andersen
16/8 1923

gift
”

”
”

gift
”

Mønsted 1918 fra Vroue husf. arbmand
Ø. Børsting
husmoder
Mønsted
barn
”
”
”
”
Vroue
”
Karup
”
”
”
Mønsted
Ø. Børsting
Søvsø
Vroue
Karup
”
”

husfader, murer
husmoder
barn
”
”
”
”

Mønsted , Viborg a.
Smollerup
Karup
”
”

husfader
husmoder
barn
”
”

