Oplysninger vedr. Matr. 17a.
Løvelbrovej 8
Else Jensdatter fik fæstebrev på sit iboende hus i Pederstrup den 12.9.1734 (side 47). Forlod
stedet i påsken 1749.
Hans Olesen / Olufsen, barnefødt i Løvel fæstede et jordløst hus, som Else Jensdatter ønskede at
afstå til førstkommende påske. Han skulle årligt svare i landgilde 2 rd, foruden han hvert år i høst
og høbjergningstiden skulle forrette 4 dages hovarbejde i hø- og korngulvene ved Sødal. Han skulle
forbedre og vedligeholde huset samt dens tilliggende liden toft og kålhave. 17.2.1749 (side 100).
Den 18.4.1762 blev gården Kiersgaard delt op i 4 parter, hvoraf Hans Olesen fik fæste på den ene.
Hartkornet var på 3 skp og 3 fdk. Foruden jorden fik han 5 fag i den søndre ende af gårdens fæhus
til hø og korn. Godsejeren satte den betingelse, at hvis han eller en kommende ejer af Sødal igen
ville samle gården, skulle Hans Olesen efter lovlig opsigelse fratræde til 1. maj derefter.
I en jordebog fra 1766 nævnes, at Kiersgaard var solgt til Diderich Sandgaard i Løvelbro, så det var
ikke særlig længe, Hans Olesen havde jord til at kunne dyrke. I en jordebog fra 1781 nævnes Hans
Olesen som jordløs.
Hans Olesen var gift 1. gang i marts 1749 i Løvel med Inger Hansdatter. Hun døde 15.5.1757, 70 år.
Hans Olesen blev gift 2. gang 3.9.1757 i Vammen med Inger Madsdatter. Hun døde 1772, 42 år gl.
Hans Olesen blev gift 3. gang 17.11.1772 i Pederstrup med Mette Hansdatter. Begravet 4.8.1805,
73 år. (Præsten kaldte hende Maren Hansdatter ved begravelsen).
Hans Olesen blev begravet 12.3.1786. Han frøs ihjel på S?kær og fandtes død mellem Pederstrup og
Løvelbro. Jordet uden ligprædiken, 66 år.
Den 8. marts 1786 blev der afholdt skifteforretning efter Hans Olesen. Der oplystes, at "Hans
Olesen natten mellem den 7. og 8. marts ved en heftig død var bleven bortkaldet her fra Verden".
Det vil sige, at man få timer efter hans død afholdt skifteforretningen, hvor alle hans ejendele blev
vurderet.
Det er lidt vanskelig at vurdere, hvad han arbejdede med ud fra det værktøj, som fandtes i hans
dødsbo; men muligvis arbejdede han med træ. Her var bl.a. et par spigerbor, hugjern, buesav, 3 syle
af jern, en høvl, en høvlstok. en odderpig (et redskab til at slå odderen gennem grønsværen ved
indgangen til dens hule), et læderbælte med haglpung, et krudthorn, et krudtmål og et spænde af
messing. (Der var ikke et gevær).
Huset var på 12 fag, hvoraf beboelsen var på 4 fag. Der blev intet at arve efter Hans Olesen, da
udgifterne til vedligeholdelse af bygningerne oversteg indtægten.
Mette Hansdatter omtales i bogen med Sødal legater: "5.3.1800. Indsættes Mette Hansdatter,
afgangne Hans Olesens enke i Pederstrup, som er gammel og skrøbelig og tillige har et vanfør barn
i huset hendes svigersøn tilhørende."
Hun døde inden 8.12.1809, hvor andre overtager hendes portion af legatet, men nævnes ikke i
kirkebogen.

Børn af Hans Olesen og Inger Madsdatter:
1. Mads Hansen, født 1758. Død samme år.
2. Dødfødt datter, født 1759.
3. Margrethe Hansdatter, født 1760. Hun blev gift med næste fæster af stedet.
4. Mads Hansen, født 1763.
Børn af Hans Olesen og Mette Hansdatter:
5. Hans Hansen, født 1773. Død samme år.
6. Inger Hansdatter, født 1775. Nævnes ikke i faderens skifte, så hun må være død inden.
Willum Olesen blev døbt 19.8.1753 og var søn af Oluf Willumsen i Rødding. Ved folketællingen i
1787 var han ugift, 35 år, og arbejdede som tjenestekarl hos Willum Olesen i Aastrup, Løvel sogn.
Han blev gift den 26.11.1790 i Pederstrup med Margrethe Hansdatter.
I lægdsrullen for 1793 blev der nævnt, at Willum Olesen var 169 cm høj og var søn af Ole
Willumsen i Rødding.
Ved folketællingen 1801 var han byens hyrde. De havde børnene Hans på 9 år og Ole på 7 år.
Desuden boede Margrethes mor, Mette Hansdatter hos dem. Hun var 70 år og var skrøbelig og nød
derfor almisse.
Børn af Willum Olesen og Margrethe Hansdatter:
1. Hans Willumsen, født ca. 1791. (Ikke nævnt i kirkebogen for Pederstrup. Næste fæster af stedet.
2. Ole Willumsen, døbt 25.8.1793. Død 29.12.1812, 20 år. Han havde været vanfør og svagelig lige
fra sin barndom.
3. Michel Willumsen, døbt 2.10.1796 i Pederstrup. Konfirmeret 1813 i Rødding. Flyttede fra
Pederstrup sogn i 1813 til Viskum sogn.
Willum Olesen døde 26.3.1824, 72 år. Død af brystsvaghed.
Margrethe Hansdatter døde 7.12.1822, 61 år. Havde været sengeliggende i 2 år.
Hans Willumsen. Der findes ikke et fæstebrev til Hans Willumsen; men det er sandsynligt, at han
overtog stedet efter faderen, da han i 1819 blev gift. Den 12.10.1824 (side 483b) fik han læst skøde
på stedet fra Sødal. Hartkornet var på 3 skp, 1 fdk og 2 alb. og købesummen var på 116 rbd.
Hans Willumsen tjente som soldat fra 1.5.1813 ved 2. jyske infanteriregiment. Han blev udmeldt
fra militæret, da han overtog husmandsstedet.
Den 19.11.1819 blev han gift i Pederstrup med Maren Andersdatter fra Skals. Hans Willumsen var
på det tidspunkt ungkarl og 28 år og Maren Andersdatter 40 år.
Hans og Maren fik ingen børn, og ved salget af ejendommen i 1832 gik Hans Willumsen og Maren
Andersdatter på aftægt hos Niels Nielsen Vellev. Ved folketællingen 1834 opholdt Maren
Andersdatter (62 år) sig på stedet, og Hans Willumsen tjente som daglejer uden for sognet. Ved den
næste folketælling, der blev afholdt i 1840 var Hans Willumsen (49 år) og Maren Andersdatter (69
år) begge hjemme, og Hans Willumsen gik nu ud som daglejer i Pederstrup.

Hans Willumsen døde den 25.5.1843, 52 år. Maren Andersdatter døde 26.1.1845, 78 år. Begge blev
begravet i Pederstrup. Hvor meget Maren Andersdatter var ældre end Hans Willumsen, er umulig at
finde frem til, da oplysningerne vedr. hendes alder er vidt forskellige.
Niels Nielsen Vellev blev gift den 4.12.1831 i Rødding med pigen Bodil Pedersdatter, 36 år, fra
Faardal i Ørum sogn. Iflg. tilgangslisten i kirkebogen flyttede de til Pederstrup 1.6.1832, hvor de
overtog ejendommen, der stadig var på hartkorn 3 skp, 1 fdk og 2 alb. Købesummen var på 100 rbd.
Skødet blev læst den 17.7.1832 (side 602).
Niels Nielsen og Bodil Pedersdatter fik ingen børn. Ved folketællingen 1850 havde de en
tjenestepige, Ane Jensdatter, der havde en datter Bodil Marie Nielsdatter (født 5.1.1850) hos sig.
Bodil Pedersdatter døde 15.5.1855 af brystsvaghed, 57 år.
Niels Nielsen Vellev blev gift 2. gang den 15.9.1855 i Pederstrup med Ane Katrine Olesdatter. Hun
blev født 8.3.1821 og var datter af gårdmand Oluf Sørensen og hustru Kirsten Thomasdatter i
Vammen.
Niels Nielsen Vellev døde 18.5.1866, 68 år. Han var søn af Niels Nielsen i Vellev.
Testamente mellem Niels Nielsen Vellev og Ane Katrine Olesdatter, da de ikke havde livsarvinger.
Testamentet blev læst 14.4.1868 (side 135). Ejendommen var på det tidspunkt på 4 skp hartkorn.
Møllebygger Niels Andersen af Foulum, 37 år, blev gift den 7.10.1866 i Pederstrup med enken
Ane Cathrine Olesdatter, 45 år, og fik derved adkomst til ejendommen. Læst 14.4.1868 (side 135b).
Niels Andersen blev født 19.4.1829 og var søn af Mette Marie Nielsdatter i Foulum, Tjele sogn.
Niels Andersen købte en parcel matr. 16c på hartkorn 2¾ alb. af Jørgen Thomasen til sammenlægning med matr. 17a. Til parcellen hørte en andel i matr. 29. Desuden skulle ejeren af matr. 16c
og matr. 17a have ret til at tage mergel til eget brug på den fælles lergrav, der lå på matr. 16a.
Købesum: 200 rd. Skøde læst 17.12.1872 (side 673).
I folketællingen 1901 oplyses, at Anton Sørensen i 1870 kom til Niels Andersen og Ane Cathrine
Olesdatter som deres plejesøn. Anton Sørensen blev født 19.101863 i Lyngaa, Aarhus amt og var
søn af ugift Kirsten Sørensen og Niels Andersen i Voer mølle.
Niels Andersen købte en parcel, matr. 9c af Just Pedersen, matr. 9a. Læst 26.1.1897 (side 587).
Niels Andersen købte en del af jorden til matr. 18a. Hartkorn: 1 skp, 2 fdk og 1 alb.
Læst 27.5.1913 (side 1276b).
Ane Katrine Olesdatter døde 10.3.1908, 87 år.
Niels Andersen døde 31.10.1918, 89 år.
Anton Sørensen fik et gaveskøde af Niels Andersen læst 28.5.1918 (side 387). Det vil sige, at
Niels Andersen skænkede ham gården. Gårdens jord bestod af matr. 17a på 4 skp, matr. 18e på 1

skp, 2 fdk og 1½ alb, matr. 16c på 2¾ alb og matr. 9c på ½ alb. Besætningen bestod af 2 heste, 5
køer, 10 ungkreaturer, 1 so, 6 grise og 4 får.
Anton Sørensen blev gift den 27.3.1892 i Løvel med Mette Marie Jensen. Hun var født 14.8.1872
og var datter af Jens Pedersen og Eva Johansen i Løvel.
Anton Sørensen købte en parcel 5c på hartkorn: 1 tdr og 1½ alb af Thomas Peder Johannesen, matr.
5a i Pederstrup. Læst 3.5.1910 (side 219).
Ved folketællingen 1911 havde Anton Sørensen og Mette Marie Jensen 3 plejebørn boende.
Niels Andersen købte en del af jorden til matr. 18a. Hartkorn: 1 skp, 2 fdk og 1 alb.
Læst 27.5.1913 (side 1276b).
Gårdmand Anton Sørensen død den 19.6.1921, 57 år.
Mette Marie Jensen, nu kaldt Sørensen fik adkomst til ejendommen læst den 23.5.1931. Efter Anton
Sørensens død drev hun gården videre ved hjælp af en bestyrer. Ejendommen bestod nu af
matriklerne 17a, 5c, 18c, 18d, 18e, 16c og 9c.
Ved folketællingerne 1925 og 1930 boede Anton Jakobsen hos Mette Marie Sørensen. Anton
Jakobsen blev født 19.7.1916 i Løvel, og ved hans dåb var Anton Sørensen fadder. Her blev det
oplyst, at Anton Sørensen var møllebyger.
Ifølge realregisteret for Nørlyng herred fik Carl Nielsen læst skøde på gården læst 6.4.1936.
Ved folketællingen 1940 boede Carl Nielsen sammen med hustruen Agnes Nielsen og 2 børn på
ejendommen.

