
Ejendom 6          

Ejer:                 Fæster:        

1688  Aunsbjerg. 

   Hans Ammitzbøll. 

1798  Ægidius og Schiøtt.         Niels Bødker 

1805  Ole Jensen  

Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. 

Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme hartkorn, og ejendom 6 sælges til: 

1815  Philip Jacobsen. 

1818  F.E. Michel Jacobsen Herman. 

1826  Jens Michelsen.                   

1829  Niels Christensen.                   

1835  Lars Jensen. 

1835  Peder Andersen.  

1836   Sælger parcel 6b til Conrad Bitsch. 

1836   Sælger parcel 6c til Johan Peter Bitsch. (Se nedenfor) 

1837  Niels Michelsen til sammenlægning med ejendom 5. 

Matr. 6b     

1836  Conrad Bitsch. 

1870  Adkomst Marie Cathrine Bitsch. 

1870  Johan Georg Berthel. 

   Daniel Berthel. 

1887  Knud Jensen til ejendom 19. 

Matr. 6c 

1836  Johan Peter Bitsch (I skødet blev han fejlagtigt kaldt Peder Johansen Bitsch) til forening 

   med hans gård i Haurdal. 

1855  Adkomst for Cathrine Elisabeth Hørmann. 

1855  Johannes Johansen Bitsch. 

1872  Adkomst for Ane Cathrine Harritz. 

1872  Johannes Lauth. 

1895  Adkomst for Ellen Marie Kirstine Bitsch. 

1895  Knud Jensen til ejendom 19. 

 

F.E. = Formandens enke. 



 
 
 
Sandsynligheden for, at Niels Bødker og Niels Jensen er den samme person, er ret stor; men 
beviserne har vi ikke. Og hvis vi går ud fra, at det er rigtigt, så blev han født ca. 1728. Han blev 
fæster af en halvgård på 7 skæpper under Aunsbjerg gods.  
 
På et tidspunkt blev han gift med Maren Nielsdatter, der blev født ca. 1737. Deres ægteskab blev 
ikke noteret i kirkebogen, og muligvis fik de flere børn; men på grund af kirkebogens mangelfulde 
oplysninger, kan det ikke påvises. Både ved sønnen Jens og sønnen Alberts dåb blev faderen kaldt 
Niels Jensen: men begge gange ved moderens introduktion 6 uger efter fødslen, kaldte præsten 
hende for Niels Bødkers kone. 
 
Præsten i Thorning forrettede gudstjenester både i Thorning og Karup; men den 23. januar 1774 
blev der ingen prædiken i Thorning kirke, da præsten for vild på Karup hede på grund af snevejret. 
Om det var før eller efter gudstjenesten i Karup, vides ikke. 
 
Selv om Niels Bødker havde en halvgård, måtte han udføre hoveri på samme vilkår som de bønder, 
der fæstede en helgård. I en jordebog fra 1791 blev oplyst: ”Disse bønder er hovfrie, undtagen at 

hver mand ligesom Raunholt på belejligt tid om sommeren skal give hver 4 dages arbejde på 

Aunsbjerg mark med grøftens opkastning efter deres fæstebrevs formelding, hver dag med 2 

mennesker.” 
 

I en jordebog fra 1798 var det helt anderledes voldsomme krav: ”Disse 9 beboere var alle hoverifri 

med undtagen, at de årlig på Aunsbjerg mark ved grøftens opkastning i belejligt tid forretter 56 

gangdages arbejde, og derforuden 6 rejser på 2 á 3 mils længde.”  

 
Hvornår Niels Bødker døde er ukendt, da kirkebogen mangler; men hverken ham eller hans hustru 
blev nævnt i folketællingen 1801. Til gengæld blev han omtalt i skødet i 1805, da Ole Jensen 
overtog ejendommen som nuværende fæster. 
 
Niels Jensen og Maren Nielsdatters børn: 
1. Jens Nielsen, født 1760. 
2. Mette Nielsdatter, født 1765. 
3. Bodil Nielsdatter, født 1769. Døde ca. ½ år gammel af børnekopper. 
4. Albert Nielsen, født 1776. 
 
 
 
Folketælling 1787. Karup. 
Niels Jensen   59 år gift 1. ægteskab      Husfader, bonde og gårdbeboer. 
Maren Nielsdatter 50 år gift 1. ægteskab      Husmoder, gårdbeboer. 
Albrect Nielsen  11 år            Søn. 
Iver Laursen   68 år enke          Inderste. Nyder almisse af sognet. 
 
 
 

Niels Bødker  



 
 
 
I juni 1805 fik Ole Jensen skøde på gården og lagde den derefter sammen med den gård, han havde 
i forvejen (ejendom 7). Købesummen var på 90 rigsdaler. Gården var nu blev udskiftet og havde 
fået samme størrelse, som de øvrige gårde i sognet. Ejendommens hartkorn var derfor blevet på 1 
tønde, 3 skæpper og 2 fjerdingkar. 
 
Se personoplysningerne vedr. Ole Jensen under ejendom 7. 

Ole Jensen  1805 - 1805 
 

 
 
 
 

SKØDE. 
 
 

Hans Ægidius til Liselund og Søren Schjøtt til Kølholt gør vitterligt, at have solgt og afhændet lige 
som vi med dette vort skøde skøder, sælger og afhænder fra os og vore arvinger til Ole Jensen i 
Karup den gård i bemeldte Karup, som Niels Bødker har i fæste og hvoraf han svarer årlig landgilde 
3 rdl. 1 sk. og 6 dages arbejde, med al dens tilhørende af bygninger, består for hartkorn ager og eng 
1 tdr. 3 skp. 2 fdk. intet i nogen måde undtagen, men alt med samme ret og rettighed som vi den 
selv ejet og haft haver, efter det os derpå af hr. Hans Ammitzbøll meddelte skøde af 24. juni 1798. 
Og da velbemeldte Ole Jensen rigtig har betalt os for denne gård den købesum vi har været enige 
om nemlig 90 rdl. så erklærer vi os og arvinger ingen mere lod, del ret eller rettighed at have til eller 
udi forbenævnte gård, men samme skal med alt sit tilhørende og tilliggende følge og tilhøre Ole 
Jensen og hans arvinger, som en fuldkommen ejendom, hvilket vi og arvinger altid vil blive pligtige 
efter loven at hjemle. 
 
I øvrigt anmærkes at denne gård ifølge den hoshæftede købekontrakt, nogen sinde må anvendes til 
nogen hovedgårds komplettering. 
Til bekræftelse under vore hænder og signeter. 
Viborg den 24. juni 1805.  Hans Ægidius Schjøtt 
 
Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 11. maj 1812 og købekontrakten på vedbørligt 
stemplet papir forevist. På det solgte hartkorn har sælgeren lovlig adkomst og ejendommen er 
frigjort fra foregående forhæftelser.    Holstein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP11 side 350). 



 
 
 
Johan Philip Jacobsen Hermann blev født ca. 1790 og var søn af smed Johan Jacob Hermann og 
hustru Anna Elisabeth Lauth i Firehuse, Frederiks sogn. Han blev gift før 1814 med Eva Kathrine 
Rost, der var født ca. 1797 i Benslehøj, Frederiks sogn.  
 
I december 1815 fik Philip Jacobsen skøde på ejendom 6; men der er meget, der tyder på, at han 
overtog den før. Han købte den af Johan Wendel Bräuner, der selv havde købt den i 1812, men 
Johan Philip Jacobsen tog tilsyneladende aldrig ophold på gården. Han blev boede i Frederiks, og i 
løbet af 1814 blev han indskrevet i Thorning kirkebog som tilflytter fra Frederiks sogn.  
 
Købesummen var på 667 rigsbankdaler, og ved købet af ejendommen overtog Philip Jacobsen 
halvparten af aftægten til Ole Jensen, en tidligere ejer af gården. Aftægten varede til Ole Jensens 
død i 1817. 
 
Johan Philip Jacobsen døde den 29. december 1817, 27 ½ år gammel. 
 
Den 5. maj 1818 fødte Eva Kathrine Rost en søn, som fik faderens navn, Johan Philip; men barnet 
døde den 20. maj, 15 dage gammel. 
 
 
 
 

Johan Philip Jacobsen (Hermann)  1815 - 1818   



 
SKØDE. 

 
 

Underskrevne Johan Vindel Breiner af Karup vitterliggør, at have solgt, skødet og afhændet, lige 
som jeg herved sælger, skøder og afhænder fra mig og arvinger en mig i Karup sogn og by ejende 
og mig tilhørende gård, som står for hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. til Filip Jacobsen af Firehuse, 
Frederiks sogn for den sum 667 rdl. n.v. siger seks hundrede tredsindstyve og syv rigsbankdaler 
navne værdi og da køberen Filip Jacobsen har erlagt mig den mundtlig accorderede købesum 667 
rdl. så overlades ham gården med bygninger, ejendomme, herligheder, artigheder, pligter og byrder 
lige som jeg det selv efter skøde af 28. august 1812 ejet og haft haver efter hvilket bemeldte Filip 
Jacobsen har forbundet sig til at svare den halve aftægt til Ole Jensen i Karup ifølge den 
aftægtskontrakt, som den 30. november 1810 er oprettet imellem forrige ejer Christen Henrichsen 
og aftægtsmanden Ole Jensen, så erkender jeg mig og arvinger ingen ydermere lod. Del ret eller 
rettighed at have i bemeldte gård og dens ejendomme, men skal tilhøre køberen eller hans arvinger 
som dens retmæssige ejendomme, hvilket jeg til alle tider forpligter mig til at være dens rette 
hjemmelsmand efter loven. Den solgte gård sine ejendomme må ingen sinde sælges til nogen 
hovedgårds komplettering. 
 
Dette mit udstedte skøde må mig ukaldet under tinge læses og protokolleres og haver jeg den ej 
alene egenhændigt underskreven og forseglet, men formået undertegnede med mig til vitterlighed at 
underskive.    Johan Vindel Breiner 
Karup den 1. december 1815. 
Til vitterlighed  Peder Rasmussen Jesper Møller 
 
At ingen købekontrakt eller noget skriftligt dokument har været opretttet denne handel angående, 
det om forlanges kan med ed bekræftes af køber og sælger. 
 Filip Jacobsen  Johan Vindel Brener. 
 
Den solgte gård er den som Niels Bødker i Karup har før beboet. 
Til de fattige er betalt 1 mark attesteres   Rosendahl 
 
Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 4. december 1815. Og derefter samme herreders 
pantebog no. 10 tilført.  
På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og ejendommen frigjort for foregående 
forhæftelser uden for så vidt angående den i skødet ommeldte aftægtskontrakt.   Holstein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP13 side 42). 



 
 
 
Philip Jacobsen Hermanns enke Eva Kathrine Rost på 26 år, blev den 24. november 1818 gift med 
ungkarl Johan Michel Jacobsen Hermann, 30 år, der var bror til hendes 1. mand. De havde i 
september fået kongelig bevilling til at gifte sig på grund af ”det nære svogerskab”. 
 
Michael Hermann fik samtidig adkomst på gården, som var på hartkorn 1 tønde, 3 skæpper og 2 
fjerdingkar. 
 
De følgende år ramte statsbankerotten Danmark, og ved gårdens salg i 1826 fik Michael Hermann 
nu 200 rigsbankdaler, hvor hans forgænger havde betalt 667 rd for den. 
 
Efter salget af ejendommen flyttede familien til Høgild i Resen sogn, hvor Michael Hermann blev 
ejer af et husmandsted og en jordlod, hvoraf han ernærede familien. 
 
Ved folketællingen 1850 boede de på Høgild hede sammen med tre børn. Ved næste folketælling 
stod Michael Johansen Hermann som husmand og husfader; men nu boede sønnen Jacob Michelsen 
Hermann sammen med sin hustru og et barn på ejendommen. 
 
Eva Kathrine Rost døde den 17. maj 1855 aftægtskone, 60 år gammel, og Michael Hermann døde 
23. januar 1868 som aftægtsmand i Moshale, Resen sogn, 78 år gammel. 
 
 
Michael Hermann og Eva Rost’s børn: 
1. Ane Elisabeth Michaelsdatter Hermann, født 14. oktober 1819 i Karup. 
2. Philip Friederich Michaelsen Hermann, født 5. april 1821 i Karup. 
3. Eva Michaelsdatter Hermann, født 30. december 1822 i Karup. Død 28/1 1828 i Resen, 15 år. 
4. Jacob Michaelsen Hermann, født 30. maj 1825 i Karup. 
5. Conrad Michelsen Hermann, født 28. september 1828 i Resen sogn. 
6. Peder Mikkelsen, født 26. november 1830 i Resen sogn. 
7. Andreas Mikkelsen, født 20. oktober 1834 i Resen sogn. 
8. Johanne Mikkelsen, født 1. maj 1840 i Resen sogn. 
 
Ad 5. Conrad Hermann, født 1828: Konf. 1842 i Karup. Kundskaber: godt og opførsel: retskaffen. 
 
 
Folketælling Høgild, Resen sogn 1834: 
Michel Hermann  46 år gift ejer af et hus og en jordlod hvoraf han ernærer sig og familie. 
Eva Cathrine Conradsdatter 38 år gift hans kone 
Philip Frederik Michelsen 13 år ugift deres barn 
Jacob Michelsen    9 år ugift deres barn 
Conrad Michelsen   6 år ugift deres barn 
Peder Michelsen    4 år ugift deres barn. 
 

Michael Jacobsen Hermann  1818 - 1826 



 
 
 
 
 
 
 
 

VIELSESATTEST 
 
År 1818, atten hundrede og atten - den 24. november er med kongl. bevilling af 18. september s.å. 
formedelst nærbeslægtet forhold – ungkarl Michel Jacobsen Hørmann af Sønder Frederikshøj 30 år 
gl i Karup kirke ægteviet til gårdmands enke Eva Cathrine Rost af Karup 26 år gl. 
 
Således ekstraheret af Karup sogns ministrialbog fol. 169.  attesteret 
Frederiks præstegård 24. marts 1840         Carsten – pastor 
 
Efterskrift:  
Ifølge Frederiks sogns kirkebog er fornævnte enke Eva Cathrine Rost første gang gift med Johan 
Philip Jacobsen Hørman. Ægteviet den 2. oktober 1817, som efter kirkebog døde den 29. december 
1817 efterladende konen frugtsommelig med et senere den 5. maj født drengebarn, Johan Philip 
Hørmann kaldet, som den følgende 20. maj døde. Kirkebogen angiver således ikke noget endnu 
levende barn af første nævnte Johan Philip Jacobsen Hørmann og efterlevende enke Eva Katrine 
Rost. 
Frederiks præstegård den 27. marts 1840  attest  Fr. C. Carstens 
 
Læst som adkomst for Michel Jakobsen Hermann på en gård af hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 
Fjerdingkar i Karup, den 3. april 1840, og derefter samme herreders pantebog no 19 tilført. 
 
Anm.  Philip Jacobsens adkomst på det indbemeldte hartkorn er tinglæst den 4. december 1815 
/:10-42:/        H. H. Holm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP22 fol. 317) 



 
 
 
Jens Michelsen blev født ca. år 1800 og var søn af degnen Michel Nielsen og hustru Johanne 
Sørensdatter i Karup (ejendom 5). Som barn blev han vaccineret mod børnekopper af sin egen mor. 
 
Han blev gift den 30. maj 1826 i Frederiks kirke med pigen Anna Maria Conradsdatter Rost i 
Benslehøj, Frederiks sogn, 16 år. Hun var datter af gårdmand Conrad Rost og hustru Anne Elisabeth 
Bitsch i Benslehøj. Anna Marie Conradsdatter blev konfirmeret i 1824, og ifølge oplysninger derfra 
var hun døbt den 11. april 1810 i Frederiks kirke. Ved vielsen tjente Anna Maria i Karup. 
 
Jens Michelsen fik skøde på ejendommen i 1826 og solgte den i 1829 til Niels Christensen fra 
Neder Uhre, der var gift med hans søster Maren Michelsdatter. 
 
Derefter flyttede familien til Neder Uhre i Haderup sogn, hvor Jens Michelsen blev husmand og 
jordbruger. Ved folketællingen 1834 boede de stadigvæk på gården i Neder Uhre; men ved 
folketællingen i 1840 boede de i Kølvrå, og her blev de resten af deres tilværelse. Imellem 1870 og 
1880 overtog datteren Ane Johanne Jensen og hendes mand Conrad Johansen ejendommen, og 
forældrene gik på aftægt hos dem.  
 
Jens Michelsen døde den 11. april 1875, 75 år gammel, og Anne Marie Conradsdatter døde den 10. 
februar 1901, 90 år gammel. De blev begravet på Karup kirkegård. 
 
Børn af Jens Michelsen og Anne Marie Conradsdatter Rost: 
  1. Johan Conrad Jensen, født 29. marts 1827 i Karup. Død 16. marts 1831 i Neder Uhre, 4 år. 
  2. Michel Jensen, født 8. november 1828 i Karup. 
  3. Ane Johanne Jensdatter, født 3. februar 1830 i Neder Uhre, Haderup sogn. 
  4. Elisabeth Jensdatter, født 5. februar 1832 i Neder Uhre, Haderup sogn. 
  5. Michel Jensen, født 1. april 1834 i Neder Uhre, Haderup sogn. 
  6. Conrad Jensen, født 26. april 1836 i Neder Uhre, Haderup sogn. 
  7. Niels Jensen, født 7. marts 1839 i Neder Uhre, Haderup sogn. 
  8. Ane Marie Jensdatter, født 27. august 1841 i Kølvrå, Haderup sogn. 
  9. Ane Jensdatter, født 7. januar 1845 i Kølvrå, Haderup sogn. 
10. Jens Jensen, født 12. maj 1849 i Kølvrå, Haderup sogn. 
11. Eva Cathrine Jensen, født 30. december 1851 i Kølvrå, Haderup sogn. (iflg. hendes konfir- 
  mation i Karup) 
 
Ad 3.Ane Johanne Jensdatter, født 1830: Gift 6/1 1861 i Haderup ungkarl Conrad Besser af 
Aarestrup i Frederiks sogn, 25 år og pige Ane Johanne Jensdatter, 29 år. De overtog forældrenes 
ejendom i Kølvrå. 
 
Ad 4. Elisabeth Jensen, født 1832: Gift 27/12 1864 i Karup med Knud Jensen Søberg, ungkarl af 
Hessellund i Haderup sogn. 
 

Jens Michelsen  1826 - 1829 





 
SKØDE. 

 
 

Underskrevne Michel Jacobsen Hermann nu boende i Høgild gør vitterlig at have solgt, skødet og 
afhændet lige som jeg med dette mit skøde sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine 
arvinger til velagte Jens Michelsen i Karup og hans arvinger, en mig tilhørende gård beliggende i 
Karup by og sogn som står for hartkorn ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. for den accorderede købe-
sum 200 rbd. siger to hundrede rigsbankdaler sølv. 
 
Da nu køberen har betalt mig ovenmeldte købesum 200 rbd. hvorfor hermed gives ham 
fuldkommen kvittering, så skal bemeldte solgte gård med alle dens bygninger, ejendomme, 
herligheder og rettigheder hermed overlades ham med den samme fuldkomne ejendomsret, som jeg 
den selv ejet og haft haver, og samme mig med skøde af 1. december 1815 overdraget. 
 
Det pålægges køberen at holde den mellem mig og Jørgen Hansen i Mallinggaard af 24. april 1825 
oprettet engslejekontrakt efterrettelig i alle dele indtil lejetiden er udløbet, imod at han haver 
afgiften af engen.  
 
Dette mit udgivne skøde som mig ukaldelig til tings kan læses og protokolleres, har jeg ej alene 
egenhændig underskrevet og forseglet, men endog formået 2de mænd med mig til vitterlighed at 
underskrive. 
Karup den 11. december 1826. M. Jacobsen Hermann, med ført pen. 
Til vitterlighed Visti Jacobsen Søren Jensen Rydahl  begge af Karup 
 
At ingen købekontrakt er oprettet mellem sælger og køber i denne handel dette kan og vil vi med ed 
bekræfte. M. Jacobsen Hermann, som sælger Jens Michelsen, som køber. 
 
Af det solgte resterer ikke hertil indtil 1826 års udgang enten kongelige skatter, rigsbankrenter eller 
kommune afgifter attesteres. 
Viborg amtstue den 14. april 1827. Ingstrup 
 
At alle kongelige skatter og afgifter er klarerede af den her solgte ejendom til april kvartals udgang 
d.a. bliver herved attesteret. 
Viborg amtstue den 13. juni 1829. Thorson fm. 
 
Mig på branddirektionens vegne den 22. juni 1829 forevist. Efter fuldmagt  Hammershøi. 
 
Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 22. juni 1829 og derefter samme herreders pantebog 
no. 15 tilført.  
Sælgeren har ingen tinglæst adkomst på det solgte. Hammershøi. 
Sælgerens adkomst på det solgte hartkorn er nu tinglæst den 3. april 1840. 
Dalsgaard den 11. april 1840.  H.H.Holm. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SKØDE 
 
 
Underskrevne Peder Andersen af Knudstrup erkender at have efter mundtlig overenskomst solgt og 
afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og med fuldkommen ejendomsret overdrager til Niels 
Mikkelsen i Karup den mig sammesteds hidtil ejende gårds hovedparcel No 1 med ager og engs 
hartkorn 1 Tønde, 2 Skæpper og 2 Fjerdingkar med de på ejendommen stående bygninger, alt 
således som den over ejendommen udstykningskort udviser og således som det kgl. rentekammers 
skrivelse af 19. marts 1836 er approberet. Hvorfor bemærkes, at køberen der alt har ejendommen i 
besiddelse, svarer og udreder alle offentlige afgifter af dette hartkorn fra 1. januar 1836, ligesom 
han er pligtig at udrede alt pligtarbejde, tiendevederlag, skoles og fattig bidrag til alle 
vedkommende som af gårdens fulde hafte hartkorn, imod at han nyder som vederlag derfor årligt af 
ham af engparcellens ejer 12 Rigsbankskilling sølv. 
 
Og da Niels Mikkelsen nu for øvrigt har betalt og berigtiget til mig den akkorderede købesum 200 
Rbd, to hundrede Rigsbankdaler sedler så kender jeg mig eller arvinger ingen videre lod eller del at 
have til den således solgte hovedparcel med bygninger, men samme tilhøre køberen og arvinger 
som rette ejendom, den jeg altid hjemler. 
 
Til bekræftelse under min hånd med 2 vidners underskrift. 
Skrevet i Thorning den 21. januar 1837 Peder Andersen 
Til vitterlighed: J. Keller  N. Bach 
 
At skatterne af indbemeldte hartkorn er betalte til 1836 års udgang, attesteres. 
Viborg amtstue den 28. januar 1837   Morville 
At skatterne af det herved solgte er betalte til årets udgang 1838 attesteres. 
Viborg amtstue den 18. december 1838  Morville 
Mig på branddirektørens vegne forevist. Efter fuldmagt  Chr. Trochmann 
 
Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 21. december 1838. Attest forevist. Derefter samme 
herreders pantebog No 18 tilført. 
Anmærkning. Sælgerens adkomst på en gård af hartkorn ager og eng 1 Tdr, 3 Skp og 2 Fjk i Karup 
er tinglæst den 24. november 1837 (18-334) med anmærkning om ældre manglende adkomst. 
Foregående forhæftelser kan derfor ej opgives. Fra samme ejendom har sælgeren afhændet 2 
parceller hver af hartkorn 2 Fdk ved skøde af 15. december 1836, tinglæste 3. marts 1837 (18-100) 
                       H. H. Holm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP21) 



 
 
 
Niels Christensen blev døbt den 7. juni 1795 i Haderup kirke og var søn af gårdmand Christen 
Christensen og hustru Bodil Nielsdatter i Neder Uhre. Han blev gift den 27. oktober 1821 i Karup 
med Maren Michelsdatter, der var født ca. 1792 og var datter af kirkesanger og degn Michel 
Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Karup. 
 
Niels Christensen og Maren Michelsdatter boede i Neder Uhre, hvor han var husmand, indtil 
september 1829, hvor de købte ejendommen af hendes bror for en købesum på 200 rigsbankdaler. 
Samtidig overtog broderen deres gård i Neder Uhre. Niels Christensen og Maren Michelsdatter blev 
boende på ejendommen indtil 1836, hvor de købte en ejendom i Kølvrå. 
 
Imens de boede på ejendommen lavede de en lejeaftale med Johannes Johansen, som fik et hus samt 
lejede noget jord. Lejeaftalen skulle gælde så længe Johannes Johansen eller hans kone levede. 
 
Ved folketællingen 1850 boede de på aftægt hos sønnen Christen Nielsen i Hessellund, Haderup 
sogn. På det tidspunkt var Niels Christensen kun 56 år, så der er noget, der tyder på, at han ikke har 
været rask. Muligvis havde præsten i Karup ret, da han skrev i afgangslisten ved deres afrejse til 
Kølvrå, at Niels Christensen var lidt glad for de våde varer. Han døde den 11. januar 1857- 63 år 
gammel. Maren Michelsdatter blev hos sønnen til sin død den 13. maj 1864. Hun blev 71 år 
gammel. 
 
Børn af Niels Christensen og Maren Michelsdatter: 
1. Christen Nielsen, født 11. januar 1822 i Neder Uhre, Haderup sogn. 
2. Mikkel Nielsen, født 2. maj 1824 i Neder Uhre, Haderup sogn. 
3. Jacob Nielsen, født 1. marts 1828 i Neder Uhre, Haderup sogn. 
4. Jens Nielsen, født 20. november 1830 i Karup. 
 
Ad 1. Christen Nielsen, født 1822: Gift 18/2 1851 i Karup: Ungkarl og gårdmand Christen Nielsen 
af Hessellund, Haderup sogn og hans kusine, Ane Marie Nielsdatter af Karup, tjenestepige, 17 år. 
Forlovere: Niels Mikkelsen af Hodsager og Niels Christensen. Ane Marie Nielsdatter blev født 1. 
august 1834 var datter af Niels Michelsen og Birthe Christensdatter i Karup (ejendom 5), - i 1851 
bosat i Hodsager sogn.  
 
Ad 2. Mikkel Nielsen, født 1824: Gift i Aulum 24/2 1846: Ungkarl Mikkel Nielsen af Hodsager 
sogn, 21 år og pigen Mette Marie Jensdatter i Rotvig, Aulum sogn, 20 år. Forlovere: Gårdmand 
Niels Christensen, Gl. Hodsager og Peder Simmelkiær Nielsen. Mette Marie Jensdatter blev født 
28. marts 1826 i Aulum. Kirkebogen er utydelig, så forældrenes navne er vanskelig at læse. 
 
Ad 3. Jacob Nielsen, født 1828: Gift 9. februar 1853 i Haderup: Jacob Nielsen, ungkarl og husmand 
i Hessellund, 25 år og pige Ane Marie Jensen i Kølvrå. (Skriften i kirkebogen er meget utydelig). 
 
 
Folketælling Karup 1834: 
Niels Christensen    39 år  gift gårdmand 
Maren Michelsdatter  42 år  gift hans kone 
Christen Nielsen    13 år  ugift deres barn 
Michel Nielsen      10 år  ugift deres barn 
Jacob Nielsen       6 år  ugift deres barn 
Jens Nielsen       4 år  ugift deres barn. 

Niels Christensen  1829 - 1835 



 
SKØDE. 

 
Undertegnede Jens Mikkelsen i Neder Uhre gør vitterlig at have solgt, skødet og afhændet lige som 
jeg ved dette mit skøde sælger. Skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til velagte 
Niels Christensen fra Neder Uhre og hans arvinger en mig tilhørende gård i Karup by og sogn, som 
står for hartkorn ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. for den accorderede købesum 200 rdl. n.v. siger to 
hundrede rigsbankdaler navne værdi. 
 
Da nu køberen har givet mig fuldkommen borgen for ovennævnte 200 rdl. så skal bemeldte solgte 
gård med alle dens bygninger, ejendomme, herligheder og rettigheder herved overlades ham med 
den samme fuldkomne ejendomsret, som jeg den selv ejet og haft haver og samme mig ved skøde af 
11. december 1826 overdraget er, hvilket blev ved Lysgaard og Hids herreders ret den 23. juni s.a. 
 
Det pålægges køberen at holde den mellem mig og Jørgen Hvam i Bøgild af 24. april 1825 oprettet 
englejekontrakt efterrettelig i alle dele indtil lejetiden er udløbet, imod at han har afgiften af engen. 
Dette mit udgivne skøde som mig ukaldig til tinge må læses og protokolleres, har jeg ej alene 
egenhændig underskrevet, men endog formået 2de mænd med mig til vitterlighed at underskrive. 
Karup den 4. september 1829.  Jens Mikkelsen 
Til vitterlighed M Nielsen N.Mikkelsen 
At ingen købekontrakt eller andet skriftligt dokument er oprettet imellem sælger og køber denne 
handel betræffendes dette ville vi med ed bevidne. 
 N.Christensen, som køber  J.Mikkelsen, som sælger 
 
At alle kongelige skatter og afgifter er klareret af den heri solgte ejendom til indeværende års april 
kvartals udgang, dette bliver herved attesteret. 
Viborg amtstue den 30 april 1829. Morville. 
Mig på branddirektionens vegne den 5. oktober 1829 forvist. Efter fuldmagt Hammershøi 
 
Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 5. oktober 1829. Attest skrevet på anordnet stemplet 
papir forvist, der efter pantebog no. 15 tilført. 
Sælgeren har ingen tinglæst adkomst på det solgte.  H.H.Holm. 
Forevist i lands ? for 1831 Schjønheider  Moltke Carl Jacbsen 
Sælgerens adkomst på det solgte er tinglæst den 22. juni 1829 /:15-463:/ 
Dalsgaard 11. april 1840.  H.H.Holm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP18 side 509). 
 



 
 
 

LEJEKONTRAKT 
 
Oprettet mellem os underskrevne Niels Christensen, selvejergårdmand i Karup sogn og by, Lysgård 
herred, Viborg amt og tjenestekarl Johannes Johansen af Resenfelde i Frederiks sogn. 
 
Jeg underskrevne Niels Christensen, selvejergårdmand i Karup by og sogn tilstår og herved 
vitterliggør at have bortlejet, ligesom jeg herved bortlejer et stykke af min gårds ejendoms ager, 
hedemose og eng som nu er udlejet til Johannes Johansen af Frederiks sogn på følgende vilkår: 
 

1. Agerlodden Kraberg hulagre kaldet beliggende med den søndre side i skel til Niels 
Mikkelsens skel ved sydvest og sydøstsiden til Aarestrup skel, og østre ende til Aarestrup 
mark skel, på nørresiden gør Aarestrup å skel, mod vesten nemlig mellem ejeren og lejeren 
gør, en dal, Kraberhul kaldet, skel.  

2. det bemærkes at ejeren forbeholder sig på den bortlejede ejendom rettighed til gårdens 
fornødne ler samt i Gribedalsmose rettighed til fornøden skudtørv; og ligeledes forbeholder 
ejeren sig rettighed fra Kraberhul mod øster på det bortlejede hede til en lille dal lidet østen 
for, rettighed som ejer i enhver henseende. 

3. Det på det bortlejede lod stående hus nemlig 6 fag tilhører Johannes Johansen og hans 
arvinger. 

4. I tilfælde af at Johannes Johansen ved døden afgår inden 10 års forløb og sammes kone på 
stedet indlader sig i nyt ægteskab, da er denne mand berettiget samme akkord som sin 
formand nemlig Johannes Johansen med at betale til gårdens ejer 5 specier (1 specie = 2 
rigsdaler) i indfæstningspenge. 

5. Skal lejeren betale i årlig afgift 13 Rbd rede sølv, skriver tretten Rigsbankdaler rede sølv 
nemlig i 2 terminer til hvert års 1. maj og 1. december og tager sin begyndelse 
førstkommende 1. december 1836 med 7 Rbd og 1. maj 1837 6 Rbd og fremdeles. Og skal 
bemeldte akkord vedvare så længe enten Johannes Johansen eller kone lever samt det under 
No 4 bemærket nemlig angående Johannes Johansens eftermand ifald det ikke er lovstridigt.
Dog bemærkes, at når afgifterne ikke til ovennævnte tiden erlægges skal akkorden dermed 
være ophævet. 

6. Endelig bemærkes at lejeren på ejerens hedelod har rettighed ligemed ejeren at græsse sine 
kreeaturer. 

7. Lejeren tiltræder hus og den lejede ejendom 1. maj 1836. 
 
At forestående således er indgået af os begge samt formået 2.de vitterlighedsmænd med os at 
underskrive. Dette bekræftes herved med vore hænders underskrift. 
Karup den 16. april 1836 
 
   Som lejer        Som ejer 
     Johannes Johannesen      Niels Christensen 
     m.f.p.                  m.f.p. 
 
Til vitterlighed efter begæring.  Visti Jacobsen  Christen Mikkelsen 
 
Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 6. maj 1836 og derefter samme herreders pantebog no. 
17 tilført. 
Anmærkning. På Niels Christensens ejendomme hviler panteforhæftelser.  H. H. Holm 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP20 fol. 549) 



 
 
 
Laurs Jensen kan vi ikke rigtig finde noget om. Der står i skødet, at han kommer fra Gl. Jordhus, 
men hvor det findes, er det ikke lykkedes os at finde ud af. 
 
Laurs købte ejendom 6 den 10. februar 1835 og solgte den allerede igen den 24. juni s.a. Begge 
gange blev den solgt for 200 rigsbankdaler. 
 
Efter ejendomssalget i Karup er han flyttet til Knudstrup, hvor han har købt noget andet. 

Laurs Jensen  1835 - 1835 
 



 
SKØDE. 

 
 
Underskrevne Niels Christensen af Karup gør vitterlig at have solgt, skødet og afhændet lige som 
jeg ved dette mit skøde sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til velagte mand 
Laurs Jensen fra gl Jordhus og hans arvinger mig tilhørende gård i Karup by og sogn som står for 
hartkorn ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. for den accorderede købesum 200 rdl siger og skriver to 
hundrede rigsbankdaler rede sølv. 
 
Da nu køberen har givet mig fuldkommen borgen for ovenmeldte 200 rdl. så skal bemeldte solgte 
gård med alle dens bygninger og ejendomme, herligheder og rettigheder herved overlades ham med 
den samme fuldkomne ejendom, som jeg den selv ejede og haft haver og samme mig ved skøde af 
4. september 1829 er overdraget hvilket er læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 5. oktober 
1829, dette mit udgivne skøde, som mig ukaldig til tinge kan læses og protokolleres, så jeg ej alene 
egenhændig underskrevet men endog formået 2de gode mænd med mig til vitterlighed at 
underskrive. 
Karup den 10. februar 1835 Niels Christensen m.f.p. 
Til vitterlighed  Niels Jacobsen Jens Mikkelsen m.f.p. 
 
At skatterne af det herved solgte er betalte til 1. juli 1837 attesteres. 
Viborg amtstue den 19. november 1837. Morville. 
Mig på branddirektionens vegne forevist.  Efter fuldmagt Chr. Trockmann. 
 
Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 24. november 1837 og attest forevist, derefter samme 
herreders pantebog no. 18 tilført. 
Anmærkninger: Niels Christensens adkomst på det solgte hartkorn er tinglæst den 5. oktober 1829 
/:15-509:/ med anmærkning om ældre manglende adkomst. Foregående forhæftelser kan derfor ej 
opgives.   H.H.Holm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol B47 SP21 side 333). 



 
 
 
Peder Andersen køber ejendommen i 1835. Der står i skødet, da han køber den, at han er af Karup. 
Vi kan ikke finde nogen person af det navn i Karup. Det er ikke sikkert, at han har boet på 
ejendommen, for allerede samme år, aftaler han med Niels Michelsen, at han skal overtage 
ejendommen og betale skatter og afgifter pr. 1. januar 1836.  
 
Peder Andersen sælger 2 parceller fra ejendommen. De købes begge af folk fra Haurdal. Begge 
parcellerne beholdes igennem en del år som en del af ejendommene i Haurdal, inden de bliver købt 
af Knud Jensen i ejendom 19 og lagt sammen med den. 
 
De to sidste ejere har altså kun haft ejendommen i meget kort tid, og har muligvis slet ikke boet på 
ejendommen. 
 
Da Peder Andersen sælger den bliver den lagt sammen med ejendom 5, så det kunne tyde på at 
ejendom 6 har været noget forfalden. Det kan være en forklaring på at ejendommen nu nedlægges 
som selvstændig. 
 
Peder Andersen flytter til Knudstrup. 

Peder Andersen  



 
 
 
 
 

SKØDE 
 
 
 
Underskrevne Lars Jensen nu selvejer i Knudstrup tilstår at have uden foregående skriftlig kontrakt 
solgt og afhændet og herved sælger, skøder og ganske overdrager til Peder Andersen i Karup min 
hidtil sammesteds ejende gård af hartkorn ager og eng 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar med 
påstående bygninger, således som køberen alt har taget samme i besiddelse og beboelse.  
 
Og da køberen Peder Andersen nu har gjort mig rede og rigtighed for den anordnede sum 200 Rbd 
sedler så kendes jeg for mig eller arvinger ingen videre ret eller rettighed at have til denne således 
solgte og ham tilskødede gård med tilliggende men samme at tilhøre Peder Andersen og arvinger 
med alle de rettigheder og byrder som jeg det selv har ejet efter skøde fra Niels Christensen af 10. 
februar d.å. fri og frelst for hver mands krav og tiltale. 
 
Til bekræftelse under mit navn og 2de vidners underskrift. 
Skrevet i Thorning den 24. juni 1835.   Laurs Jensen 
Til vitterlighed: J.Keller     Jens Mikkelsen af Uhre 
               m.f.p. 
 
At skatterne af det herved solgte er betalte til 1. juli 1837. Viborg amtstue den 18. november 1837. 
                     Morville 
Mig på branddirektørens vegne forevist efter fuldmagt   Chr. Trochmann 
 
Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 24. november 1837 og attest forevist. Derefter samme 
herreders pantebog No 18 tilført. 
Anmærkning. Sælgerens adkomst på det solgte hartkorn er tinglæst dags dato med anmærkning om 
ældre manglende adkomst. Foregående forhæftelser kan derfor ej opgives. 
                     H. H. Holm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP21 fol. 334) 
 



 
 
 
 

Niels Michelsen 1837 – til sammenlægning med ejendom 5. 



 
 
 
 

SKØDE 
 
 
Underskrevne Peder Andersen af Knudstrup erkender at have efter mundtlig overenskomst solgt og 
afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og med fuldkommen ejendomsret overdrager til Niels 
Mikkelsen i Karup den mig sammesteds hidtil ejende gårds hovedparcel No 1 med ager og engs 
hartkorn 1 Tønde, 2 Skæpper og 2 Fjerdingkar med de på ejendommen stående bygninger, alt 
således som den over ejendommen udstykningskort udviser og således som det kgl. rentekammers 
skrivelse af 19. marts 1836 er approberet. Hvorfor bemærkes, at køberen der alt har ejendommen i 
besiddelse, svarer og udreder alle offentlige afgifter af dette hartkorn fra 1. januar 1836, ligesom 
han er pligtig at udrede alt pligtarbejde, tiendevederlag, skoles og fattig bidrag til alle 
vedkommende som af gårdens fulde hafte hartkorn, imod at han nyder som vederlag derfor årligt af 
ham af engparcellens ejer 12 Rigsbankskilling sølv. 
 
Og da Niels Mikkelsen nu for øvrigt har betalt og berigtiget til mig den akkorderede købesum 200 
Rbd, to hundrede Rigsbankdaler sedler så kender jeg mig eller arvinger ingen videre lod eller del at 
have til den således solgte hovedparcel med bygninger, men samme tilhøre køberen og arvinger 
som rette ejendom, den jeg altid hjemler. 
 
Til bekræftelse under min hånd med 2 vidners underskrift. 
Skrevet i Thorning den 21. januar 1837 Peder Andersen 
Til vitterlighed: J. Keller  N. Bach 
 
At skatterne af indbemeldte hartkorn er betalte til 1836 års udgang, attesteres. 
Viborg amtstue den 28. januar 1837   Morville 
At skatterne af det herved solgte er betalte til årets udgang 1838 attesteres. 
Viborg amtstue den 18. december 1838  Morville 
Mig på branddirektørens vegne forevist. Efter fuldmagt  Chr. Trochmann 
 
Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 21. december 1838. Attest forevist. Derefter samme 
herreders pantebog No 18 tilført. 
Anmærkning. Sælgerens adkomst på en gård af hartkorn ager og eng 1 Tdr, 3 Skp og 2 Fjk i Karup 
er tinglæst den 24. november 1837 (18-334) med anmærkning om ældre manglende adkomst. 
Foregående forhæftelser kan derfor ej opgives. Fra samme ejendom har sælgeren afhændet 2 
parceller hver af hartkorn 2 Fdk ved skøde af 15. december 1836, tinglæste 3. marts 1837 (18-100) 
                       H. H. Holm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP21) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 4 ejere af 6b er alle fra Frederiks sogn, hvorfor der ikke er udarbejdet 
personsider om dem. 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

Matr. 6b 
 



 
SKØDE PÅ PARCEL. 

 
Sælger:  Marie Cathrine Bitsch, enke efter Johan Conrad Bitsch i Benslehøj 
 
 
Køber:  Johan Georg Bertel af Øster Frederikshøj i Grønhøj. 
 
 
Fra matr. nr.   
 
 
Parcel nr:  6b i Karup 
 
 
Parcels hartkorn: 0 – 0 – 1 - ½ 
 
 
 
Pris:  140 Rd 
 
 
Købsdato:  27. februar 1870 
 
 
Tinglæst dato: 17. juni 1870 
 
 
Bemærkninger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47- SP34 fol. 234) 



 
 

SKØDE 
 
 
 
Jeg underskrevne selvejergårdmand Daniel Berthel af Sandkjærgårde i Frederiks sogn tilstår herved 
for mig og arvinger at have solgt, ligesom jeg herved sælger, skøder og overdrager fra mig og 
arvinger til hmd. Knud Jensen på Karup mark og hans arvinger en engparcel af den mig ifølge 
skøde af 1. marts 1887, tinglæst 15. s.m. ved Fjends-Nørlyng herreders ret ejende og påboende gård 
i Sandkjærgårde. Bemeldte solgte parcel er beliggende i Karup sogn af hartkorn 1 fdk. ½ alb. under 
Matr.nr. 6b af Karup by. Den akkorderede købesum er 600 kr., og medfølger i købet den 
vandrettighed, som jeg ifølge vandsynsprotokollen efter forlig af 20. marts 1882 har til 
engparcellen. 
 
Da nu køberen har berigtiget købesummen og påtaget sig at udrede alle af parcellen gående 
kongelige skatter, tiender og øvrige påbud af hvad navn nævnes kan, så erklærer jeg herved at 
ovennævnte engparcel nu herefter skal tilhøre merbemeldte Knud Jensen med de samme 
herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser alt ligesom jeg selv efter ovennævnte mit skøde har 
ejet samme fri for enhvers beføjet krav og tiltale og hjemler jeg ham det solgte efter loven. 
 
Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. Sandkjærgaarde i Frederiks sogn den 11. juni 1887. 
    Som køber:  (glemt navnet)  Som sælger: Daniel Berthel 
Til vitterlighed: Johan Jacob Bertel  O. Christensen, lærer 
 
Til de fattiges kasse er intet erlagt. M. C. Nielsen 
 
Læst den 24. juni 1887.  Krabbe. 
Sælgerens adkomst have mangel. (ulæseligt navn) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kilde: 
Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: 
(B47-SP47 fol. 465) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 6 ejere af parcellen er alle fra Frederiks sogn, så derfor er der ikke 
udarbejdet personsider om dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Matr. 6c 
 



 
 

PRÆSTEATTEST 
 
 

At afdøde gårdmand Johan Peter Bitsch af Haurdal har 3 efterladende sønner nemlig: 
 
1. Johannes Peter Bitsch, født den 8. september 1819, atten hundrede og nitten. 
2. Anders Bitsch, født den 29. november 1820, atten hundrede og tyve.  
3. Johan Conrad Bitsch, født den 30. januar 1824, atten hundrede fire og tyve, 
 
Dette bevidnes herved. 
Frederiks præstegård den 17. april 1855. Jacobsen. Sognepræst for Frederiks og Karup menigheder. 
 
Alle på denne attest anførte navne er overensstemmende med kirkebogens udvisende, hvilket jeg, 
som fører duppleceret kirkebog, herved i præstens forfald bevidner. 
Haurdal den 24. maj 1855. N.C.Adolfsen. Kirkesanger. 
 
Foranstående attest bedes tinglæst ved Lysgård og Hids herreders ret som adkomst for Cathrine 
Elisabeth Hørmann, enke efter gårdmand Johan Peter Bitsch, samt for de i attesten ommeldte 3 
børn, nemlig Johannes Peter Bitsch, Anders Bitsch og Johan Conrad Bitsch, - på den ham efter 
vedhæftede skøde, tinglæst 3. marts 1837, tilhørende engparcel i Karup, forhen af gl. hartkorn 2 
Fdr., men nu ny Matr.No. 6c  1 Fdr 1¼ Alb. 
 
Det anmærkes at den afdøde i det forbemeldte skøde fejlagtigen er anført med navnet Peder 
Johansen Bitsch men af vedhæftede præsteattest fremgår at denne efter skødet er den samme mand 
som heri attesten rigtig er benævnet Johan Peter Bitsch. 
p.t. Holgersdag den 30. juli 1855.  
På de vedkommendes vegne efter bemyndigelse. Zimmermann 
 
At den i skødet anførte Peder Johannesen Bitsch er den samme mand som den, der i min attest er 
anført under navn Johan Peter Bitsch bevidnes herved. 
Frederiks præstegård den 25. juni 1855.  Jacobsen 
 
Læst den 3. august 1855. Anm: Peder Johansen Bitsch’s adkomst er tinglæst 3. marts 1837. Ved 
samme er parcellens ejer gjort pligtig at svare til hovedparcellens ejer i stedet for natural afgiften 
årlig 12 sk.  Haxhausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: 
(B47-SP27 fol. 26) 



 
SKØDE PÅ PARCEL. 

 
Sælger:  Ane Cathrine Harritz, enke efter Johannes Johansen Bitsch i Benslehøj 
 
 
Køber:  Johannes Lauth af Benslehøj 
 
 
Fra matr. nr.   
 
 
Parcel nr:  Engparcel no 6c af Karup 
 
 
Parcels hartkorn: 0 – 0 – 1 – 1¼ 
 
 
 
Pris:  200 Rd 
 
 
Købsdato:  6. marts 1872 
 
 
Tinglæst dato: 25. oktober 1872 
 
 
Bemærkninger: 
Johannes Johansen Bitsch fik skøde på parcellen tinglæst 3. august 1855. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47- SP36 fol. 69) 



 
 
 

SKØDE 
 
 
Jeg underskrevne Peder Andersen selvejer i Karup tilstår at have solgt og afhændet og herved 
skøder og aldeles overdrager til Peder Johansen Bitsch af kolonien Frederikshede af min gårds 
jorder i Karup en englod eller parcellen No 3 med hartkorn 2 Fjerdingkar således som samme på 
udparcelleringskortet er afsat og mig ved det kongelige rentekammers resolution approbation af 22. 
marts d.å. er tilladt at afhænde fra gården. Det bemærkes, at køberen svarer alle kongelige skatter og 
påbud af denne parcel fra indeværende års begyndelse ligesom han i stedet for øvrige udgifter enten 
af korn penge ? eller arbejde der måtte pro Qvoto falde. På denne parcels hartkorn svares årligt til 
hovedparcellens ejer 12 Sk, tolv Rigsbankskilling sølv hvert års 11. december. 
 
Og da køberen nu derfor har betalt mig den akkorderede sum 50 Rbd, halvtredsindstyve 
Rigsbankdaler sedler så kendes jeg for mig og arvinger ingen videre ret eller rettighed at have til 
den i så måde solgte parcel men samme at tilhøre ham og arvinger således som jeg det selv har ejet 
efter skøde 24. juni 1835 fri og frelst for hver mands krav og tiltale. 
 
Til bekræftelse under mit navn med 2 vidners underskrift. Skrevet i Thorning den 15. december 
1836.     Peder Andersen 
Til vitterlighed.   J. Keller  Anders Laursen 
 
I overensstemmelse med det kongelige rentekammers approbation af 19. marts 1836 meddeles 
herved dette skøde på den i samme omhandlede parcel No3 med 2 Fjerdingkar hartkorn påtegning 
til tingslæsning.  Viborg stiftamthus den 15. februar 1837. Efter fuldmagt  Hillerup 
 
At skatterne af det heri solgte er betalte til årets udgang 1836 attesterer Viborg amtstue den 14. 
februar 1837.  Morville 
 
Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 3. marts 1837 og attest forevist der efter samme 
herreders pantebog No 18 tilført. 
Anmærkning. Sælgeren findes ikke at have tinglæst adkomst på det solgte og det kan derfor ej siges 
om samme er fri for forhæftelser eller ikke.    H.H.Holm 
 
Senere tilført: Anmærkning. Sælgerens adkomst på en gård i Karup af hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper 
og 2 Fjerdingkar er tinglæst den 24. november 1837 (18-334). Lysgård og Hids herreders kontor i 
Dalsgaard den 7. december 1843. Chr. Troctmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: 
Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP21 side 100) 




