Oplysninger vedr. Matr. 15a.
I matriklen 1688 nævnes Anders Simonsen som husmand med et hartkorn på 2 skæpper, 3
fjerdingkar og 1 album, og stedet var ejet af Jens Simonsen.
I en jordebog fra 1706 blev stedet kaldt for Anders Simonsens toft, og grunden havde samme
hartkorn.
Jacob Bertelsen fik den 12.6.1729 fæstebrev på hans iboende gadehus med tilliggende toft og
ejendom. Hartkorn: 2 skp, 3 fdk og1 alb. I hus- og landgilde skulle han årligt betale 2 rigsdaler og 4
mark. Sødal gods fæsteprotokol 1719-1836 (side 18).
Jacob Bertelsens hustru blev begravet den 21.7.1743, 71 år.
Jacob Bertelsen blev gift 2. gang den 1.12.1743 i Pederstrup med Anne Thygesdatter. "To fattige
husfolk".
Jacob Bertelsen døde sommeren 1745, 66 år.
Michel Jensen Smed fik den 4.1.1756 fæstebrev på et hus og tilliggende toft på samme hartkorn.
Han skulle årligt betale i hus- og landgilde 2 rigsdaler og 4 mark samt arbejde 4 dage på Sødal i
høet og på korngulvene. Sødal fæsteprotokol 1719-1836 (side 108).
Michel Jensen Smed begravet 1780 i Pederstrup, 69 år.
Børn af Michel Jensen Smed og hustru: (Der er muligvis flere).
1. Mette Michelsdatter, født 1748. Død 1760, 12 år gammel.
2. Maren Michelsdatter, født 1751.
3. Jens Michelsen, født 1755.
Peder Pedersen Smed fik fæstebrev den 21.1.1782 efter afdøde Michel Jensen Smed. Peder
Pedersen var kommet med fri pas til godset. Hartkornet var stadig på 2 skp, 3 fdk og 1 alb.
Fæstebrevet gjaldt for fire år, fra påsken 1781 og til påsken 1785. Hus- og landgilde var på 2
rigsdaler og 4 mark.
I 1781 var Peder Pedersen, hans hustru Inger Jensdatter og en datter Anne Cathrine kommet til
Pederstrup, hvor de samme år fik de en datter døbt Inger. I 1789 døde datteren Anne Cathrine, 14 år
gammel.
2. juledag 1791 og natten med blev der afholdt juleleg hos smeden Peder Pedersen i Pederstrup,
hvor der deltog både fæstebønder og tjenestefolk. Næste dag skete det tragiske, at Christen Nielsen
Hauris ved et uheld slog sin tjenestekarl Niels Christensen ihjel. Ifølge justitsprotokollen kom Niels
Christensen ofte i smeden Peder Pedersens hjem.

Oplysning fra Sødal legatbog: Den 2. januar 1800 er Peder Smed i Pederstrup indkommen at nyde
den ½ portion i afgangne Appelones sted, som ved døden afgik. Han er så svagelig, at han ikke
længere kan tjene brødet ved sit håndværk.
I folketællingen 1801 bor der kun to på stedet: Peder Pedersen, 63 år og hustruen Inger Jensdatter,
54 år. Han har kun et lille jordlod. Er skrøbelig og nyder almisse.
Peder Pedersen Smed blev begravet den 27. januar 1805. Da han efter et besøg i Hersom præstegård
gik over åen, faldt han gennem isen og druknede. Han blev 67 år gammel.
Efter hans død blev hans enke, Inger Jensdatter tillagt ½ portion iflg. Sødal legatbog.
Hans enke Inger Jensdatter flyttede til Vammen, hvor hun døde som almisselem den 12.2.1830.
Ifølge kirkebogen blev hun 86 eller 87 år.
Niels Sørensen Smed fik skøde læst den 5.10.1824 på det hus, som han havde i fæstet i Pederstrup
by. Hartkornet var nu på 3 skp, 1 fdk og 2 alb.
Der findes ikke et fæstebrev til Niels Sørensen Smed, men han må være flyttet til Pederstrup
mellem 1808, hvor deres datter Kirsten Marie bliver født i Løvel og 1810, hvor Niels Sørensen
Smed var forlover ved Niels Christensen Vinge og Ane Sørensdatters bryllup i Pederstrup.
Niels Sørensen, der tjente i Dalsgaard, blev den 12.6.1807 gift i Løvel kirke med enken Birgitte
Michelsdatter i Kistrup, Løvel sogn.
Niels Sørensen blev døbt 24.4.1774 og var søn af gårdmand Søren Nielsen i Rødding.
Birgitte Michelsdatter blev døbt 18.6.1775 og var datter af Michel Thomasen og Kirsten
Sørensdatter i Rødding. Hun blev gift første gang den 21.1.1803 i Rødding med enkemanden Jens
Pedersen Vridsted i Kistrup, Løvel sogn. Han blev begravet 20.10.1805, 44 år gammel.
Birthe Michelsdatter døde 29.3.1834, 59 år.
Niels Sørensen Smed døde 2.5.1848, 74 år. Aftægtsmand hos Anders Christensen.
Aftægtskontrakt mellem Niels Sørensen Smed og svigersønnen Anders Christensen blev læst den
31.10.1837 (side 120b). Der blev bl.a. indrettet to fag i den østre ende af stuehuset til aftægtsbolig.
Børn af Niels Sørensen Smed og Birthe Michelsdatter:
1. Kirsten Marie Nielsdatter, født 5.4.1808 i Kistrup, Løvel sogn.
2. Maren Nielsdatter, født 13.4.1811 i Pederstrup.
Anders Christensen, 34 år, blev gift 7.11.1828 i Pederstrup med Kirstine Marie Nielsdatter, 19 år,
der var hjemme hos sin far, Niels Sørensen Smed. Ved vielsen var Anders Christensen ejer af matr.
7a i Pederstrup.
Anders Christensen blev døbt 7.8.1796 og var søn af Christen Pedersen og Maren Pedersdatter i
Pederstrup, matr. 7a. Han fik skøde på Niels Sørensen Smeds ejendom i Pederstrup by læst den
31.10.1837 (side 120). Købesum: 100 rbd. Ejendommens hartkorn var på 3 skp, 1 fdk og 2 alb.

Samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt mellem Anders Christensen og Niels Sørensen Smed,
der blev læst 31.10.1837 (side 120b).
Herefter sammenlægges ejendommen med matr. 7a.

