
Ejendom 16.     Middalshus     Aarestrupvej 124 
 
 
Ejer: 
 
 
 
 
1885  Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 

1888  Jens Nielsen, hendes brorsøn. 

1901  F.B. Edvard Siig. 

1901   Køber parcel 12g af faderen Niels Nielsen Siig. 

1941  F.S. Ejner Siig. 

1944  Jørgen Siig. Nåede ikke at flytte ind. 

1944  Peder Doctor ~ Magda  (iflg. Hugo Siig) 

   F.D.  Irene ? 

   F.S. Oluf ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matr.nr. 11g     Middal       Årestrupvej 77  

 

1944  Ejner Siig 

1989  Hugo Siig 

 

 

 

 

 

F.B. = Formandens bror 

F.D. = Formandens datter 

F.S. = Formandens søn 



 
 
 
Maren Nielsen fik skøde på ejendommen fra sin mand Hans Pedersen. De var blevet enige om at 
flytte fra hinanden og dele boet, og de 2 parceller blev så hendes andel af det fælles bo.  
 
Her startede hun en ny ejendom, som hun fik op at stå. Hun beholdt den dog kun i 3 år, så solgte
hun den til brodersønnen Jens Nielsen. 
 
Hun flyttede fra ejendommen ud til datteren Eva i Firhuse, der var gift med Frederik Erhart 
Sørensen. Ved folketællingen i 1890 var hun der sammen med den anden datter, der var ugift. 
 
Maren Nielsen Siig døde den 7. juni 1920 hos datteren og svigersønnen i Firhuse. 
 
Med hensyn til øvrige personoplysninger om Maren Nielsen Siig henvises til Ejendom 21. 

Maren Nielsen Siig 1885 – 1888 
 

 



 
 

SKØDE 
 
Jeg underskrevne selvejerhusmand Hans Pedersen, Karup mark, tilstår herved for mig og arvinger 
at have solgt ligesom jeg herved sælger, skøder og overdrager til min efter mindelig overenskomst 
fraflyttede hustru Maren Nielsen Siig, tvende parceller af de mig ifølge skøder af 2. juli 1855 og 12. 
januar 1863 tinglæst 3. august 1855 og 1. august 1873 ejende og påboende sted Matr.nr. 11b og 12d 
på Karup mark, der tilsammen har hartkorn 3 skp. 1¾ alb., gl.skat 6 kr. 1 øre, bemeldte solgte 
parceller der efter den mig under 6. august 1884 allernådigst forundt udstykningsbevilling er 
betegnet således Matr.nr. 11g og 12 d parcel nr. 2 af Matr.nr. 11b og parcel nr. 1 af Matr.nr. 12d af 
hartkorn henholdsvis 3 fdk 1½ alb, gl.skat 1 kr. 48 øre og 1¾ alb, gl.skat 31 øre med påhvilende 
præstetiende på 11g: 1¾ fdk rug og kongetiende 1 fdk rug, ½ fdk byg, og 12d præstetiende: ½ fdk 
rug og kongetiende ¼ fdk rug, ¼ fdk byg og 12d præstetiende ½ fdk rug og kongetiende: ¼ fdk rug 
¼ fdk byg, og medfølger i købet med parcellerne en sjettedel af et døgns vandrettighed fra 
stemmeværket ved Trehuses enge i forening med sælgeren og Mikkel Christensen og Jens Christen 
Mikkelsen hvilken udgift ved dette vandanlæg fra den heri solgte parcels vedkommende årlig 
anslået til otte øre, Ejendommens værdi anslås til 1.000 kr, et tusinde kroner, som er berigtiget fra 
Maren Nielsens side, og skal således fornævnte parceller nu herefter tilhøre merbemeldte Maren 
Nielsen med de samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser alt som jeg selv som en 
samlet ejendom efter ovennævnte mine tvende skøder har ejet samme fri for enhvers beføjede krav 
og tiltale og er jeg pligtig at hjemle hende det solgte efter loven. 
 
Køberen har ret til al slags færdsel ad en seks alen bred vej i øst fra det solgte neden under bakke, 
hvor vejen nu løber på min ejendom Matr.nr. 11b og til det såkaldte Siigeng. 
 
Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. Karup mark, den 28. maj 1885.    Hans Pedersen 
Til vitterlighed: M. C. Nielsen  Frederik Philbert 
 
Da indenrigsministeriet under 6. august 1884 har approberet udstykningen af H. Pedersens jorder 
Matr.nr. 11b og 12d af Karup by og sogn, således at derfra må afhændes parcellerne Matr.nr. 11g og 
12d af hartkorn henholdsvis 3 fdk ½ alb, og 1¾ alb, gl.skat henholdsvis 1 kr. 48 øre og 31 øre, 
haves fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at erindre. 
Viborg stiftamt den 18. august 1885.  G. Tillisch 
 
Læst den 19. februar 1886. 
Anm. En købekontrakt om et engstykke, forskellige vandingskontrakter og tørveskærrettigheder, en 
udlægsbevilling og pantegæld 1.100 kr. bemærkes. I. S. Møller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: 
(B47-SP46 fol. 174)  

 



 
 
 
Jens Nielsen Siig købte ejendommen i 1888 af sin faster, der havde haft den i 3 år. 
 
Han havde den indtil 1901, da solgte han den til sin bror Edvard Nielsen Siig, fordi han på det 
tidspunkt havde overtaget forældrenes ejendom. 
 
Se personoplysninger om ham under ejendom 12.  

Jens Nielsen Siig 1888 - 1901 

 



SKØDE. 
 

Undertegnede Maren Nielsen Siig af Karup vedstår herved at have solgt, lige som jer herved skøder 
og aldeles afhænder til ungkarl Jens Nielsen i Karup den mig ifølge skøde tinglæst 19. feb. 1886 
tilhørende ejendom matr. no. 11g og 12d af Karup af hartkorn henholdsvis 3 fdk. ½ alb. og 1 ¾ alb. 
med de derpå værende bygninger med iværende mur- og nagelfaste genstande, avl, afgrøde samt 
nogle besætningsindbo og andre genstande, således som allerede er af ham taget i besiddelse. 
 
Overdragelsen er bl.a. sket på vilkår, at køberen svarer alle skatter, afgifter og tiender af 
ejendommen som herefter opkræves og at han respekterer, at ejendommen findes behæftet med 
forskellige vandingskontrakter og tørveskærsrettigheder, samt en nedlægningbevilling og er 
indbefattet under pantet for pantegæld 700 kroner, der påhviler anden ejendom, hvor hos han 
endelig skal være pligtig at indrømme Niels Nielsen og senere ejere af hans ejendom matr. no. 12a 
ret til fri vej over den solgte ejendom til den til bemeldte matr. no. 12a hørende eng. 
Under overdragelsen er indbefattet den i mit skøde ommeldte ret til 1/6 af et døgns vand fra 
stemmeværket ved Trehuse enge samt den ligeledes i mit skøde ommeldte ret til vej over matr. no. 
11b til Siig-eng. 
Og da købesummen 1500 kr. skriver femten hundrede kroner, hvoraf 500 kr. for de medfulgte løse 
genstande, er berigtiget, så fraskriver jeg mig herved al lod og del i den solgte ejendom, der 
derimod herefter skal tilhøre køberen som fuldkommen ejendom med samme ret og pligt, hvormed 
jeg selv har ejet den, under hjemmelsansvar efter loven. Oplæst. 
p.t. Kjellerup, den 17. december 1888  Maren Nielsen m.f.p. 
Til vitterlighed L.P.Petersen Chr. Schou 
 
Læst, 11. januar 1889   Christopher Krabbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP48 side 1088).  

 

 

 

 



 
 
 
Edvard Frederik Nielsen Siig var født 23. september 1876 og søn af boelsmand Niels Nielsen Siig 
og hustru Vilhelmine Jensen, ejendom 12.  
 
Han blev den 7. november 1899 gift i Karup kirke med Inger Marie Kirstine Hansen, der var født 
den 3. april 1880 som datter af Niels Veller Hansen og hustru Bente Catrine Olesen fra ejendom 22. 
 
De købte i 1901 ejendommen af Edvards broder, Jens, der havde overtaget forældrenes ejendom, 
(ejendom 12).  
 
Ejendommen havde de i 40 år, inden de solgte den til sønnen Ejner Siig. 
 
Inger Marie Kirstine Hansen døde 1. september 1928 på Viborg amts sygehus, og hun blev begravet 
6. september på Karup kirkegård, 48 år gammel. 
Edvard Frederik Nielsen Siig døde 8. juli 1964, Frederiks Præstegårds Mark, og blev begravet 13. 
juli på Karup kirkegård, 87 år.  
 
Edvard Siig og Anne Marie Hansens børn: Alle født og døbt i Karup. 

1. Niels Nielsen Siig       født 26. februar 1901 og døbt 10. marts. 
2. Vilhelmine Kathrine Nielsen Siig  født 18. juni 1903 og døbt 5. juli.   
3. Edel Marie Siig        født 24. marts 1908 og døbt 26. marts 
4. Ejner Vilhelm Siig       født 28. maj 1912 og døbt 16. juni.  
5. Jørgen Verner Siig       født 16. april 1914 og døbt 26. april.  
6. Henry Frode Siig       født 21. december 1919 og døbt 11. januar 1920.  

 
Ad 1. Niels Nielsen Siig, født 1901: 
Viet 10. marts 1931 i Funder kirke. Statshusmand, landmand ugift Niels Nielsen Siig til ugift 
husassistent Ella Valborg Jacobsen, Funder sogn. Hun var født 15. marts 1906 i København som 
datter af ugift ? Frederikke Augusta Jacobsen. Forlover var kun brudgommens fader. 
Niels Nielsen Siig og Ella Valborg Jacobsens børn: 
1. Inger Marie Kirstine Siig, født 16. maj 1931 og døbt 7. juni i Karup kirke.   
2. Ester Valborg Siig, født 24. juli 1934 i Frederiks Præstegård, døbt 18. august i Karup kirke.  
 
Ad 2. Vilhelmine Nielsen Siig, født 1903: 
Viet 26. november 1929 i Karup kirke til ungkarl husmand, Firhuse Peter Martin Hermann, født 
dersteds 28. april 1902, søn af husmand Johan Peter Hermann og hustru Dorthea Sørine Vinkler af 
Firhuse.  
 
Ad 3. Edel Marie Siig, født 1908: 
Viet 27. november 1933 i Karup kirke til ungkarl, husmand af Ans, Grønbæk sogn Jens Mikael 
Jensen, født i Illerhuse, Grønbæk sogn og søn af husmand Jens Kristian Jensen og hustru Karen 
Marie Jensen af Illerhuse.  
 
Ad 4. Ejner Siig. 
Han blev den næste ejer af ejendommen. 
 
 
 
 
 

Edvard Nielsen Siig 1901 - 1941 

 



 
 
 
 
 

SKØDE 
 
 
Undertegnede Jens Nielsen tilstår herved at have solgt ligesom jeg skøder og endelig afhænder til 
min broder Edvard Nielsen Siig den mig ifølge skøde, tinglæst 11. januar 1899, tilhørende ejendom 
Matr.nr. 11g og 12d af Karup af hartkorn 3 fdk 2¼ alb med anpart af kirketiende deraf, påstående 
bygninger med mur og nagelfaste genstande, og hvad der på ejendommen er af besætning, 
inventarium og avlsredskaber.  
 
Den solgte ejendom er overtaget af køberen, som deraf skal svare de skatter og tiender, som 
fremtidig forfalde og som skal respektere, at min adkomst til tienden ikke er tinglæst og at Matr.nr. 
12d, som udgået fra 12a er beheftet med kontrakt om afbenyttelse af vand i Hallerå og med en 
nedlægningsbevilling samt, at ejendommen er beheftet med vejret til fordel for ejeren af Matr.nr. 
12a. Køberen har forpligtelse til at overtage den på ejendommen hvilende pantegæld af 1200 kr. til 
husmandskreditforeningen, hvoraf han skal svare de renter, der fremtidig forfalde. 
Reservefondsandelen tilkommer køberen.  
 
Og da jeg ved køberens forpligtelse til overtagelse af fornævnte prioritetsgæld er fyldestgjort for 
købesummen, hvoraf 500 kr. er vederlag for medfulgt løsøre, fraskriver jeg mig herved enhver lod 
og del i den solgte foran betegnede ejendom, der derimod med tilbehør herefter skal tilhøre køberen 
som hans fuldkomne ejendom med de samme herligheder og rettigheder, byrder og pligter, 
hvormed jeg selv deraf har været ejer, fri for enhvers beføjede tiltale. Det solgtes værdi udgør 2.000 
kr., hvoraf som meldt de 500 kr. for løsøre. 
f.t. Kjellerup den 5. januar 1901. Jens Nielsen Siig 
 
Til vitterlighed:       Frederik Philberg       L. P. Petersen 
 
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 11. januar 1901 og indført i 
skøde og pantebogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: 
(B47-SP56 fol. 702)  

 


