
Ejendom 2.       Anneksgaard        Aahusevej 3 

                

                            

Ejer:                      Fæster:   

 

1787   Kærsholm                Laurits Sørensen  

1795   Peder Glud i Bøgild             F.S. Jeppe Laursen  

1802   Jeppe Laursen  

Ca.1805  Jacob Rasmussen ~ F.E.   

1818    Sælger en parcel til Christen Andersen til ejendom 4. 

1823   Niels Veller Hansen   

1844 Køber matr.nr. 3c af Else Andersdatter, enke efter Christen Sørensen til sammen-

lægning. 

1860   F.S. Hans Nielsen 

1880    Sælger en parcel 2b til søn Niels Veller Hansen til ny ejendom 22. 

1890   F.S. Jens Hansen 

1905   F.E. Adkomst Jensine Kirstine Hansen 

1933   F.S. Anders Chr. Hansen og F.S. Hans Veller Hansen 

1940   Anders Chr. Hansen 

1967    F.S. Carlo Hansen 

1979    Karup Kartoffelmelsfabrik – bygningerne nedrevet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.E. = Formandens enke 
F.S. = Formandens søn 



 
 
 
 I 1737 den 9. august sælger sognepræst Hans Ahrensberg herligheden af Anneksgården til Janus 
Friederich til Palstrup.  Gården var ansat til 4 skæpper hartkorn. Og den var beboet af Christen 
Kieldsen, Jacob Larsen og Søren Larsen. Skødet blev læst 25. august 1738.  
 
I 1787 hørte Anneksgårdens til Kærsholm, og Lars Sørensen var da fæster på gården indtil 1795.  
Det har endnu ikke været muligt at stadfæste, hvornår Lars Sørensen blev fæster på gården.  
Han var gift med Ide Jensdatter. Deres vielse er ikke fundet i Karup-Thorning kirkebog.  
 
I 1795 var Peder Glud i Bøgild ejer af gården med Lars Sørensens søn Jeppe Laursen som fæster.  
 
Det er ikke muligt at stadfæste, hvornår Lars Sørensen og Ide Jensdatter døde, da der ikke findes 
kirkebøger 1788 – 1816. Vi må dog gå ud fra, at Lars døde 1795, idet sønnen Jeppe overtager fæstet 
på gården i dette år.  
 
Lars og Ide Jensdatter fik 11 børn, alle døbt i Karup kirke.  

1. Søren Larsen 22. sept. 1743  
2. Bodil Larsen 15. aug. 1745   
3. Anne Larsen  23. maj 1747  
4. Maren  14. sept. 1749 
5. Jeppe  5. dec. 1751. Overtager gården efter faderen 
6. Birgete  27. jan. 1754 
7. Anne  23. maj 1756 
8. Mette 4. febr. 1759 
9. Maren 23. aug. 1761 
10. Inger  29. sept. 1764 
11. Anne  9. aug. 1767 

 
 
Folketælling 1787. 
Laurits (Lars) Sørensen  70 år begge 1. ægteskab Husfader. Bonde og gårdeboer 
Ide Jensdatter (Jepsdatter) 65 år        Husmoder 
Jeppe Lauritsen    34 år ugift      Tjener forældrene 
Mette Lauritsdatter   29 år ugift      Tjener forældrene 
Thomas Mogensen   19 år ugift      Tjenestekarl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lars (Laurits) Sørensen < 1787 - 1795 



 
 
 
 
 
 
Ifølge skøde af 25. august 1738, hvor sognepræst Hans Ahrensberg sælger herligheden af 
anneksgården i Karup sogn, Lysgård herred, Silkeborg amt, til Janus Friederich til Palstrup. 
 
Anneksgården var ansat til 4 Skæpper hartkorn. Beboes af Christen Kieldsen, Jacob Larsen og 
Søren Larsen, der alle svarer årlig af herligheden efter den mig gjorte akkord 7 sletdaler. Hvilken 
anneksgårds herlighed jeg mig ved auktion efter min salig fader og formand i embedet assessor og 
Mag. Peder Arensberg haver tilforhandlet.  
Janus Friederich fik skøde på anneksgården den 9. august 1737. 
 
 
 
Kilde: Viborg landstings skøde- og panteprotokol (B24-684 2. del 178 side 149) 

 
 
 
 
Viborg Amtstuearkiv. Hartkornspecifikationer og jordebøger fra godserne 1758-1843 
K-L. (Viborg landsarkiv B13-32) 
Kærsgaardsholm gods. 
 
Karup sogn og by. 
 
1788. 
     Tdr Skp Fje Alb 
Søren Christensen  2 5 1 0  Annexgaard til Præsten 
Jeppe Laursen   2 5 1 0  for Karup sogn. 
 
 
1797. 
Søren Christensen  2 5 1 0  Annexgaard svarer 3 ? tiende til 
Jeppe Laursen   2 5 1 0  præsten i Frederiks præstegaard 
 
 



 
 
 
Peder Glud i Bøgild solgte 13. juni 1801 gården til Jeppe Laursen i Karup, som han havde påboet 
og fæstet udskiftet af fællesskabet, stående for ager og engs hartkorn anneksskyld 2 tønder, 5 
skæpper og 1 fjerdingkar. Gårdens bygninger, som var forsikret i landets alm. brandkasse for 
summen 660 rigsdaler samt tilhørende ejendomme herligheder og rettigheder, som Peder Glud 
havde ejet. Jeppe Laursen betalte den accorderede købesum på 300 rigsdaler.  
 
Læst ved Lysgaard og hids herreders ret den 17. oktober 1808.  
 
Jeppe Laursen blev døbt 5. december 1751 i Karup kirke som søn af Lars Sørensen i Karup.  
Han var gift med Anne Nielsdatter. (1757-1833) Parret fik ingen børn, og i 1802 skrev de 
testamente.  Jeppe Laursen døde ca. 1805. 
 
 
Folketælling 1787: En gård 
Laurits (Lars) Sørensen 70 år begge i 1. ægteskab husfader, bonde og gårdbeboer 
Ide Jensdatter/Jepsdatter 65 ”                  husmoder 
Jeppe Lauritsen 34  ” ugift  søn, tjener forældrene 
Mette Lauritsdatter 29    ”  datter, tjener forældrene 
Thomas Mogensen 19    ”  tjenestekarl 
 
 
 
Folketælling 1801: En gård 
Jeppe Larsen  49  begge i 1. ægteskab husbonde og gårdbeboer 
Anne Nielsdatter 36 hans kone 
Else Andersdatter 26 ugift  tjenestepige 
Lars Sørensen 22 ugift  rytter 
Edel Christensdatter 14   tjenestepige 

Jeppe Laursen 1795 – ca. 1805 



 
 
 

SKØDE. 
 
 
 
Jeg Peder Glud i Bøgild sælger, skøder og herved afhænder i overensstemmelse med forhæftede 
købekontrakt af dato 13. juni 1801 til Jeppe Laursen i Karup hans sammesteds påboende og i fæste 
havende gård udskiftet af fællesskabet, stående for ager og engs hartkorn anneksskyld 2 tdr. 5 skp. 1 
fdk., med dens påværende bygninger, som i landets almindelige brandkasse er forsikrede for den 
sum 660 rdl, samt tilhørende ejendomme herligheder og rettigheder, alt således som jeg samme ejet 
og haft haver. Og da fornævnte Jeppe Laursen nu har betalt mig den derfor accorderede købesum 
300 rdl. skriver tre hundrede rigsdaler, så erkender jeg og arvinger ingen ydermere lod, del eller 
rettighed at have udi samme, men det skal følge og tilhøre overbemeldte Jeppe Laursen og hans 
arvinger, som deres retmæssige ejendom og hvorfor jeg ifølge loven skal være hjemmelsmand. 
Dette mit skøde som ifølge kongelige allernådigste bevilling af 5. juni 1795 hermed udstedes på 
modereret stemplet papir til 24 skilling haver jeg egenhændig underskrevet og forseglet, samt 
frigivet samme med tvende vitterligheds vidners underskrift. 
Datum Bøgild den 22. juni 1802  P.Glud 
 
Til vitterlighed underskrevet og forseglet efter begæring. Ramstadt Rasmus Jensen i Ungstrup 
 
Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 17. oktober 1808 og købekontrakt på lovligt papir 
forevist. Og samme herreders pante- og skødebog no. 3 folie 330 tilført. Til det solgte hartkorn gav 
sælgeren lovligt skøde og ejendommen er frigivet for foregående forhæftelser.          Holstein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP10 side 330) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BRANDTAKSATION 
Karup sogn 

 
 
Anno 1802 den 20. maj er af undertegnede branddirektør og taksationsmændene tømmermand 
Peder Jensen af Elkier og murermester Christen Jørgensen af Haurback foretaget følgende taksation 
til brandforsikring. 
 
En gård ejes og beboes af Jeppe Larsen. 
 
a. Stuehuset i sønder, 11 fag, 9 alen dyb, ege under- og overtømmer, murede vægge med brændte  
 sten, lyngtag, til stuer, kamre, køkken og bryggers, med loft, vinduer og døre, 2 jernbilægger 
 kakkelovne, en indmuret kobberkedel på en halv tønde, samt tvende skorstene og en bageovn af 
 vindtørrede sten, takseret á fag 20 Rd =             220 Rd 
 
b. Det nordre hus 14 fag, 8½ alen dyb, ege under- og overtømmer, 
 murede vægge med brændte sten, lyngtag, til lade, tærskelo og vogn- 
 remisse, takseret á fag 15 Rd =                210   ” 
 
c. Det vestre hus 12 fag, 6¼ alen dyb, ege under- og overtømmer, 
 murede vægge med brændte sten, lyngtag til stald, fæ og fårehus, 
 takseret á 12 Rd 1 Mrk =                  146   ” 
 
d. Det søndre hus 7 fag, 7 alen dyb, ege under og fyr overtømmer, 
 for størstedelen murede vægge med brændte sten, lyngtag, til hølade 
 og gæstestald á fag 12 Rd =                   84 Rd  660 Rd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Brandtaksationer. Lysgård herred 1800-1802 (S1-61 fol. 60) 
 



 
 
 
 
 

TESTAMENTE 
 
 

Vi Christian den Syvende af Guds Naade. Konge til Danmark og Norge og Venders og Gothers 
hertug i Slesvig, Holsten, Stormarn, Digtmarsken og Oldenburg. Giøre vitterligt: At eftersom hos 
Os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begæret Vor allenaadigste Confirmation paa det afgl. 
Annex Bonde Jeppe Larsen og Hustru Anne Nielsdatter i Karup By, Lysgaard Herred, Viborg Amt 
under Syv og tyvende Juli 1802 oprettede og herved in originali hæftede Testamente hvoraf er 
indleveret en ligelydende verificeret Gienpart, saa ville Vi saafremt fornævnte afdøde Jeppe Larsen 
og Hustru Anne Nielsdatter sig ingen Børn eller Livsarvinger maatte have efterladt, dette 
Testamente i alle dets Ord, Clausuler og Punkter, saaledes som det her findes, allernaadigst have 
confirmeret og stadfæstet, ligesom Vi og hermed confirmere og stadfæste samme, dog 6de og 10de 
Penge, samt al anden Os tilkommende Arvefaldsrettighed i alle Maader uforkrænket. Forbydende 
Alle og Enhver imod dette, som forskrevet staaer, hinder at giøre. 
Givet i Vor Kongelige Residensstad Kiøbenhavn den 10de Marti 1804. 
 
   Under Vort Kongelige Segl. 
              (L.S.) 
Efter Hans Kongelige Maiestæts allernaadigste Befaling. (En del navne) 
 
Confirmation paa et Testamente, oprettet imellem afgangne Annex-Bonde Jeppe Larsen og hustru 
Anne Nielsdatter i Karup By, Lysgaard herred, Viborg amt. 
Betales med Tretten Rigsdaler Tre Mark skriver 13 Rdr 3 M dansk Kourant. 
   Fuglsang. 
 
Siden jeg underskrevne Jeppe Larsen boende i Karup Sogn under Lysgaard Herred, haver med min 
Hustrue Anne Nielsdatter udi en deel Aar levet i et kjærligt Ægteskab og det ikke har behaget Gud 
at forunde os Livsarvinger, saa have vi i Guds Navn og paa forventede allernaadigst Approbation 
sluttet og indgaa da følgende Testamente: at den af os længst levende skal i sin Livstid i enlig Stand 
nyde og beholde alle vore eiende og efterladende Midler og Effecter i alle Maader, Intet deraf 
undtaget i nogen Maade af hvad Navn nævnes kan, og det foruden nogen Rettens ? Regi. Men 
skulle den Længstlevende igien forandre sig, da betales Arvinger 100 Rdl skriver Hundrede 
Rigsdaler ?, hvormed samme Arvinger skulle være fornøiede og derfor give vedbørlig  Afkald. Men 
om vi begge uden vidre Ægteskab ved døden skulle afgaae, da skulle vore efterladende og 
beholdende Midler skiftes og deles imellem begge vores Arvinger efter Loven. 
 
At dette saaledes er vor sidste Villie bevidne vi hermed med vore Hænders Underskrivt og
hostrykte  Signet, hvilket og underskrevne 2de Mænd til Vitterlighed stadfæste. 
 
Karup den 24. Juli 1802. 
  Jeppe Larsen Anne Nielsdatter med ført Pen 
        (L.S.)                                  (L.S.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Jacob Rasmussen var født i Ungstrup og blev døbt 29. marts 1778 i Thorning kirke. Han var søn af 
Rasmus Christensen af Ungstrup. Hans fader var gift 2 gange, idet der i Jacob Rasmussens skifte er 
nævnt hans søskende: En helsøster Kirsten f. i Ungstrup 1780. En halvsøster Anne f. 1797 i Skræ. 
En halvsøster Kirstine f. i 1800 i Skræ. En halvbroder Christen f. 1803 i Skræ. (Thorning kirkebog 
1763-1814)  
 
Jacob Rasmussen, som blev gift med Jeppe Laursens enke, overtog gården ved giftemålet ca. 1805. 
I 1813 solgte han en parcel til Christen Andersen på 3 skæpper og 1 fjerdingkar anneksskyld ager 
og eng, kaldet Stordahls hede. Købesummen var 60 rigsdaler. Jacob Rasmussen betinger sig at 
måtte grave 20 læs hedetørv årlig uden betaling.  
 
Da Jacob Rasmussen og Anne Nielsdatter var barnløse, oprettede de et testamente i 1807.  
 
Den 21. maj 1822 døde Jacob Rasmussen, gårdmand, sognefoged og lægdsmand i Karup, 44 år. 
Han blev begravet på Karup kirkegård. ”Ihjelslagen ved at vælte med en møllesten hvorpå han sad 
og kjørte ”(Karup kirkebog 1814-1847).  
 
Der er skifte efter Jacob Rasmussen. Enken Anne Nielsdatter mente sig via testamentet berettiget til 
at få boet overdraget. Arvingerne mente derimod, at der var urigtighed ved det fremlagte 
testamente, hvilket de ønskede nærmere undersøgt. Anne Nielsdatter fik dog boet overdraget.  
 
Anne Nielsdatter sælger gården i 1823 til Niels Veller Hansen. Gården var da på 2 tønder og 2 
skæpper. Der blev samtidig oprettet en aftægtskontrakt.  
 
Anne Nielsdatter døde 18. november 1833 og blev begravet 24. november på Karup kirkegård. 
Aftægtskone i Karup 76 år.  
 
Anne Nielsdatter og Jacob Rasmussen fik ingen børn sammen. 

Jacob Rasmussen ca. 1805 - 1822 



 

TESTAMENTE 
 

Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers hertug til 
Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg. Giøre Vitterligt: at eftersom hos 
Os alleunderdanigst er bleven ansøgt og begiæret Vor allernaadigste Confirmation paa dette mellem 
afgangen Sognefoged Jacob Rasmussen og Hustrue Anne Nielsdatter af Karup i Lysgaard Herred 
under Viborg Amt, udi Vort Land Nørre Jylland, den 13de September 1807 oprettede, og hermed in 
originali hæftede Testamente, hvoraf er indleveret en ligelydende verificeret Gienpart, saa ville Vi, 
saafremt fornævnte Jacob Rasmussen og Hustru Anne Nielsdatter sig ingen Børn eller Livsarvinger 
maatte efterlade, dette Testamente i alle dets Ord, Klausuler og Punkter, saaledes som det her 
findes, allernaadigst have confirmeret og stadfæstet, ligesom Vi og hermed Confirmere og stadfæste 
samme, dog ? Penge, samt al anden Os tilkommende Arvefaldsrettighed i alle Maader uforkrænket. 
Forbydende Alle og Enhver imod dette, som foreskrevet staaer, hinder at giøre. 
Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn, den 28. Juni 1822. 
 
   Under Vort Kongelige Segl. 
     L.S. 
 
Efter Hans Kongelige Maiestæts allernaadigste Befaling.  (En del navne) 
 
Confirmation paa et Testamente, oprettet under 13. September 1807 mellem Sognefoged Jacob 
Rasmussen og Hustru Anne Nielsdatter af Karup i Lysgaard Herred under Viborg Amt. 
 
 
Siden jeg undertegnede Jacob Rasmussen boende i Karup Sogn under Lysgaard Herred haver med 
min Hustru Anne Nielsdatter udi en del Aar levet i et kiærligt Ægteskab, og det ikke har behaget 
Gud at forunde os Livsarvinger, saa have vi i Guds Navn og paa forventede allernaadigste 
Approbation sluttet og indgaaet følgende Testamente: At den os længst levende skal i sin Livstid og 
i enlig Stand nyde og beholde alle vore eiende og efterladende Midler og Effecter i alle Maader. 
Intet deraf undtaget af hvad Navn og nævnes kan, og det foruden nogen Rettens Midler 
Registrering, Vurdering eller Skiftes holdelse i nogen Maade. – Men skulle den Længstlevende 
igien forandre sig, da betales til den afdødes Arvinger 100 Rdl skriver Hundrede Rigsdaler D. K. 
hvormed samme Arvinger skulle være fornøiede og derfor give vedbørlig Afkald, men om nu begge 
uden videre Ægteskab ved døden skulle afgaa, da skulle vore efterladende og beholdende Midler 
skiftes og deles imellem begge vores Arvinger efter Loven. 
 
At dette saaledes er vor sidste Villie bevidne vi herved med vore Hænders Underskrivt og hostrykte 
Signet, hvilket og underskrevne 2de Mænd til Vitterlighed stadfæste. 
 
Karup den 13. September 1807. 
 Jacob Rasmussen Anne Nielsdatter (med ført Pen) 
         (L.S.)                             (L.S.) 
 
Da ovenstaaende Testamente blev Ord til Andet lydigen oplæst for Jacob Rasmussen og Hans 
Hustru Anne Nielsdatter i Karup vare de begge dermed fornøiede i alle Maader og med velberaad 
Hu og sund Fornuft underskrevne samme, det vi underskrevne herved testerer. 
Datum ut supra. M. Nielsen  Rasmus Christensen (med ført Pen) 
    (L.S.)   (L.S.) 
 
Fremlagt med Skiftet efter Gaardmand Jacob Rasmussen i Karup den 31. October 1823 
     Holstein 
 
 
Lysgaard-Hids herreders skøde- og panteprotokol. (Landsarkivet Viborg: B47-SP20 fol. 52)  
 



Skifteprotokol Lysgaard h. B47-319 side 191b. 

Aar 1822 den 3. juni mødte kancelliraad og herredsfoged Holstein i embedsforfald for fuldmægtig Støcken 
af Dalsgaard med vitterlighedsvidne Jens Madsen af Kiellerup og Anders Jensen Rydahl af Karup i stervboet 
efter afdøde gaardmand og sognefoged Jacob Rasmussen fra Karup for der at foretage registrering og 
vurderings forretning efter bemeldte afdøde.  
Arvingerne blev navngivet at være 1 søster til den afdøde Kirsten Rasmussen gift med Jens Knudsen i 
Kragelund. 1 halvbroder i Skræ, 1 do Christen Rasmussen, 18 aar  opholdende sig i  Skræ. 1 halvsøster Anne 
Rasmusdatter gift med Johan Wendel i Nørre Knudstrup. 1 do Anne Kirstine 22 aar, hjemme hos sin moder i 
Skræ. 
Enken Anne Nielsdatter med lavværge sognefoged Mikkel  Nielsen var tilstede. 
Vidner og ved forretningen tilstede alle de myndige arvinger, og som formynder for de umyndige var mødt 
Jens Jacobsen af Skræ. 
Enken med lavværge Mikkel Nielsen anmeldte at der i aaret 1807 var oprettet et testamente imellem den 
afdøde Jacob Rasmussen og den endnu levende enke Anna Nielsdatter som for nærværende råd var 
indleveret til amtet, for at erholde allernaadigste confirmation. 
De tilstedeværende myndige arvinger påstod på egne og for formynder for de umyndige arvinger, at boet 
maatte blive registreret og vurderet indtil testamentet i confirmeret stand blive i skifteforvalteren forevist.  
Støcken, i henhold til det overnævnte lovede , erklærede dernæst, at registrering ville ske  med forbehold af 
enhver  vedkommendes lovlige ret. 
  
I boet blev derpaa forefunden  Sølv 
 Rigsd. Mark Skilling 
I dagligstuen  
1 fyr bord 1 - - 
1viseværk (ur) 1 3 
1 ege chatol 8 - - 
1 sølv lommeur med kæde 6 - - 
1 messing signet med bogstaverne 
J: R: sen - - 8 
1 saxs - - 4 
1 tavlet brun kjole 1 3 - 
1 rød lue - 1 8 
2 teskeer - - 4 
4 par kopper - 1 - 
1 chatol med skab 5 - - 
1 kiste 1 3 - 
1 jernbilægger kakkelovn 16 - - 
2 uldsaxe - 2 - 
2 messing lysestage 1 - - 
1 tin smørkrukke - 1 8 
1 ølkrus  1tragt - 2 - 
1 spanskrør med sølvknap  1 - - 
1 dug uden knap - - 4  
1 bøsse 2 - - 
1 blaa og hvidstr.olmedugs overdyne 3 - - 
1 underdyne 3 - - 
2 puder - 4 - 
2 bendsler 
1 blaa olmerdugs overdyne 3 - - 
1 underdyne 3 - - 
4 puder 1 4 - 
2 bendsler 1 2 - 
1 omhæng 1 - - 
3 stole - 4 - 
1 spade - 2 - 

I storstuen
1 kakkelovn 6 - -
1 bord - 2 -
1 stribet overdyne - 4 -
1 underdyne 1 - -
2 puder - 1 8
1 vadmels overdyne 3 - -
2 bendsler (bændsler = tove/reb) 1 - -



3 puder - 4 -
1 par støvler 1 3 -

I bryggerset
1 kedel 1 grue 10 - -
2 baljer - 4 -
1 dejentrug (dej) - 3 -
1 sold - - 8
1 bryggerkar - 3 -
1 øse - - 8
1 kar - 2 -
1 greb 1 skovl - 2 8
1 ildklemme og skorstenslænke - 1 8

I gaarden
1 blaa beslagen vogn 25 - -
1 gl. vogn uden fjæl 4 - -
1 trævogn 3 - -
1 par kaabler - 1 -
1 lee - - 12
1 tellebænk - - 1
1 træ vogn 3 - -
1 fork - - 8
2 plejle - - 8
1 hakkelseskiste og kniv 1 2 -
2 høleer 2 - -
1 plov 5 - -
1 sæt hestetøj 2 - -
1 do gl. do - 3 -
1 høbaare - 2 -
9 faar med lam 18 - -
10 faar uden lam 15 - -
1 sort hoppe 8 - -
1 do hest 10 - -
1 greb 1 skovl - 3 -
1 sort ko 8 - -
1 sortbroget do 6 - -
1 gl. graa do 6 - -
1 sortbroget do 7 - -
1 do             do 8 - -
1 kalv 1 3 -
1 hat - 1 -
2 par strømper - 2 -
2 halstørklæde - 4 -
1 par beenklæder 1 - -
1 sølvbeslagen pibe 1 - -
1 sølvbæger 2 - -
1 rødbroget kvie 2 3 -
1  træharve - 2 -

2  lystre (til at stange ål med) - 2 -
1 blaa kiole - 1 8
1 do    do - 2 -
1 par beenklæder - - 8
1 vest - 1 -
1 par læder beenklæder - 2 -
1 par  drejels      do - 2 -
3  skjorter 1 3 -

                             Summa 231 4 (3) -

Videre vidste ingen at angive boet tilhørende af de som var tilstede ved forretningen undtagen stervbogaarden. 
Forretningen blev da ogsaa sluttet for i dag  til nærmere  indkaldelse af skifteforvalteren. 

Underskrifter:
Anne Nielsdatter



Med ført pen Støcken

Som lavværge
M. Nielsen

Som tilstedeværende og myndige arvinger
Jens Knudsen Johan Wendel Christen Rasmussen
Med ført pen

På egne og de umyndige arvinger
Jens Jacobsen
Med ført pen

Som vidner og vurderingsmænd
And. Jensen Rydahl
Med ført pen Jens Madsen



Lysgård herred skifteprotokol B47 -329 side 535: 

Den 31. oktober 1823 blev der foretaget skifte efter afdøde gårdmand og sognefoged Jacob 
Rasmussen af Karup af skifteforvalter og kanceliråd herredsfoged Holstein med vitterlighedsvidner 
Støcksen  og Rasmussen, begge af Dalsgård. 

Til skiftet var mødt enken Anne Nielsdatter med lavværge Mikkel Nielsen af Karup. Arvingerne var 
mødt med lavværge Johan Wendel af Sønder Knudstrup og Christen Rasmussen i Skræ. For Jens 
Rasmussen i Skræ mødte hans hustru Else Kathrine og for Jens Knudsen i Magelund mødte Jens 
Andersen af Klosterlund.  

Enken Anne Nielsdatter og hendes lavværge Mikkel Nielsen af Karup forelagde mellem hendes og 
den afdødes under 13. september oprettet testamente som under 28. juli 1822 foreholdt kongelig 
allernådigst confirmation. (se bilag) 

På grund af dette tesamente, påstod enken med lavværge, at boet måtte uden videre overdrages 
enken.  

Arvingerne mente derimod, at der var urigtighed ved det fremlagte testamente, som de forbeholdt 
sig nærmere at lade undersøge og bad sig udskrift af det. Dette blev bevilget af skifteforvalteren og 
han opsatte skiftet til 29. nov. Kl. 10 formiddag, hvortil arvingerne så måtte komme med 
indsigelser. I modsat fald ville boet blive overdraget enken.  

Anne Nielsdatter  Johan Wendel  Holstein 
Med ført pen   med ført pen 
 
Som lavværge  Christen Rasmussen 
M. Nielsen 
   

 

 

Lysgård herred skifteprotokol B47-329 side 572: 

Den 13. december 1823 blev der foretaget endelig skifte efter Jacob Rasmussen i henhold til 29. 
november 1823. 

Hverken arvingerne eller enken var mødt.  
Skifteforvalteren overdrog enken som eneste arving til boet mod at hun skulle tilsvare afgiften til 
kongens kasse. Hun skulle yderligere betale gælden, som var på boet.  
 
      Holstein 
Som vidner 
Støcksen Rasmussen 
 
 

 

 



Skifteprotokol Lysgaard h. B47-319 side 232 
 
År 1823 den 29. november blev på herredskontoret foretaget skiftet efter gårdmand og sognefoged 
Jacob Rasmussen i Karup af skifteforvalteren vurderingsmand herredsfoged Holstein med 
vitterlighedsvidner Støcksen og Rasmussen begge af Dalsgaard. 
Ved skiftet var i dag mødt sognefoged Jacob Rasmussens enke Anne Nielsdatter med lavværge 
Mikkel Nielsen af Karup. 
 
Fra samtlige de myndige arvinger var til skifteretten fremkommen et indlæg der lyder således. 
Da således intet var i vejen for at overdrage enken den registrerede gård og bord, som eneste 
testementariske arving på vilkår at hun selv tilsvarer afgifterne til kongens kasse efter 12. september 
1792 og 8. februar 1810, såvel som selv tilsvarer alt på boet hæftende gæld, dette undtagen et 
herredsrets hoved skifteprotokol der i dag var leveret til amtets?, så tilkendegav skifteforvalteren de 
tilstedeværende, at sådan overdragelse ville af skifteforvalteren ske ved kendelse, som afsiges her 
på herredskontoret den 13. december næstkommende, til hvilken tid skiftet beroer.  
 
Anne Nielsdatter      Holstein 
Med ført pen 
 
Som lavværge 
M. Nielsen 
 
Vidner 
Støcksen og Rasmussen 
 
Forevist på Viborg Stiftamt den 4. december 1823 
   (ulæselig underskrift) 



 
 
 
Niels Veller Hansen var født i 1792 og blev døbt 7. oktober 1792 i Vamdrup kirke. Han var søn af 
gårdmand og sognefoged Herman Weller Hansen og hustru Kirsten Mortensdatter på Vamdrupgård, 
Vamdrup sogn, Ribe amt.  
 
I 1821 kom Niels Veller Hansen til Karup sogn fra Hylke ved Skanderborg, hvor han var 
møllersvend. I Karup blev han karl hos gårdmand Jacob Rasmussen på Anneksgården. Han blev gift 
med Ane Marie Mickelsdatter den 28. april 1821 i Karup kirke. (Født juli 1793) Hun var datter af 
gårdmand, sognedegn og skolelærer Michel Nielsen i Karup.  
 
Niels Veller Hansen købte i 1823 gården af enken Anne Nielsdatter. Samtidig oprettedes en 
aftægtskontrakt. Gården var på 2 tønder og 2 skæpper, og købesummen var 250 rigsbankdaler.  
 
I 1844 købte Niels Veller Hansen parcel nr 3c af Else Andersdatter, som var enke efter Christen 
Sørensen af Kølvrå. Parcellens hartkorn var efter gammel matrikel 3 skæpper og 1 album, og efter 
ny matrikel var den på 2 skæpper, 1 fjerdingkar og ¾ album. Købesummen var 200 rigsdaler.  
 
I december 1860 overtager sønnen Hans Nielsen gården, og samtidig blev der oprettet aftægtskon-
trakt for Niels Veller Hansen og hans kone Ane Marie Mikkelsdatter.  
 
Ane Marie Mickelsdatter døde 12. august 1863 og blev begravet 16. august på Karup kirkegård. 73 
år. Dødsårsag vattersot.  
 
Niels Veller Hansen døde mandag den 3. november 1873 og blev begravet søndag den 9. november 
på Karup kirkegård. 82 år. Han var enkemand og aftægtsmand på Karup anneksgård. ”Han var født 
på Vamdrupgård, som faderen ejede”.  
 
Der er ikke skifte efter Niels Veller Hansen og Ane Marie Mikkelsdatter. 
 
Niels Veller Hansen og Ane Marie Mickelsdatters børn: 

1. Johanne Kirstine Nielsdatter født 16. august 1822, døbt 18. august i Karup kirke. 
2. Hans Nielsen født  20. december 1825, døbt 21. december i Karup kirke. Han overtager 

anneksgården. 
 
Niels og Ane Marie fik kun de to børn, men fra 1840- 1851 havde de en  

3. plejedatter Ane Marie Nielsdatter boende. Hun var født 1. august 1834 i Karup som datter af 
byens kromand Niels Mikkelsen og hustru Birthe Christensdatter.  

 
Ad 1. Johanne Kirstine Nielsdatter var gift med Jacob Jacobsen Winkler.  
Viet 23. maj 1844 i Karup kirke ungkarl Jacob Winkler af Neder Hvam til pigen Johanne Kristine 
Nielsdatter af Karup. Forloverne var gårdm. Jacob Winkler af Hvam og gårdm. Viller Hansen af 
Karup.  
 
Jacob døde 8. april 1881 på Graasand Hede, Haderup og blev begravet 18. april på Haderup 
kirkegård. Husmand på Graasand Hede. 62 år.  
 
I folketælling 1890 boede enken Johanne Kirstine som aftægtskone på en gård i Graasand (nr. 13) 
hos sønnen Niels Jacobsen, Maren Kirstine Andersen, hans kone, Jakob Jakobsen 3 år, deres søn 
samt Jakob Marinus Gravesen, 13 år og Graves Dam Gravesen, 10 år, begge tjenestydende. 
 
Johanne Kirstine døde 19. august 1909 i Graasand og blev begravet 25. august på Grove kirkegård. 
Enke og aftægtskone, 87 år.  
 
 

Niels Veller Hansen 1823-1860 



Johanne Kirstine Nielsdatter og Jacob Jacobsen Winklers børn:
a. Marie Cathrine Jacobsen f. 3. maj 1845, Overhvam, 29. juni i Vium kirke, Viborg a. Død 8. 

febr. 1920 i Hjermind, Viborg a. Hun var gift med skovfoged Peder Skaaning Nielsen i 
Hjermind.  Viet 29. dec. 1868 i Haderup kirke ungkarl Peder Skaaning Nielsen, Hjermind 23 
½ år til pigen Marie Cathrine Jacobsen 23 ½ år. Forlovere Jacob Jacobsen, husm. i Graasand 
og Christen Jensen, husm. i Haderis (Haderup s.)  9 børn.

b. Ane Marie Kirstine Jacobsen f. 13. sept. 1857 i Vium, døbt 28. dec. i Vium kirke. Død 24. 
dec. 1923 i Simmelkjær, Ringkøbing a.  Begravet 29. dec. på Simmelkjær kirkegård. Viet 
27. juli 1876 til Andreas Christensen (hans 2. ægteskab) f. 29. febr. 1832 i Ørre, Sim-
melkjær. Han døde 21. jan. 1896 på Herning sygehus og blev begravet 29. jan. på Ørre kir-
kegård. 4 børn.

c. Jacob Jacobsen f. 13. dec. 1849 i Vium, døbt 12. jan. 1850 hjemme, døbt 31. marts 1850 i 
Vium kirke. Jacob stod i 1871 fadder til søsteren Marie Cathrine Jacobsen og skovfoged Pe-
der Skaaning Nielsens datters dåb i Hjermind, hvor han var tjenestkarl i Øster Velling, Vi-
borg a. Den 24. juni 1874 døde han i Øster Velling og blev begravet 29. juni på Øster Vel-
ling kirkegård. Tyende på Vejrmøllen. Han var ugift og døde af brystsyge, 24 ½ år gammel. 
Han havde også i kort tid opholdt sig i både Vellev, Bjerregrav og Løvel. 

d. Niels Jacobsen f. 23. jan. 1853, Sønderaas, Sunds s., Ringk. amt. Døbt 23. jan. hjemme, døbt 
22. april 1853 i Sunds kirke. Han døde 26. juni 1930 i Sunds og blev begravet 30. juni på 
Sunds kirkegård. Viet 18. maj 1886 i Sunds kirke til Maren Kirstine Andersen. Hun var født 
16. sept. 1863 i Skindholm, og blev døbt 18. sept. hjemme, og døbt 18. okt. 1863 i Sunds 
kirke. Død 23. marts 1932 i Sunds og begravet 29. marts på Sunds kirkegård. 6 børn. 
Niels og Maren Kirstine havde Niels mor Johanne Kirstine på aftægt indtil hendes død. (fol-
ketælling 1890) 

e. Hans Christian Jacobsen f. 14. maj 1856, Pedsgaard, Graasand, Ringkøbing a. Døbt 14. maj 
hjemme og 14. sept. 1856 i Sunds kirke. Død 30. jan. 1922 i Ilskov og begravet 6. febr. 1922 
på Ilskov kirkegård. Viet 2. aug. 1878 i Sunds kirke til Ane Kathrine Ottosen f. 6. aug. 1859 
i Ilskov. Hun blev døbt 21. aug. 1859 i Sunds kirke. Død 30. marts 1895 i Ilskov. Begravet 
5. april på Ilskov kirkegård. 8 børn. 
Hans Christian viet 2.g. 20. nov. 1895 i Sunds kirke til Henriette Hansen f. 4. febr. 1873 i 
Bording. Hun døde 9. sept. 1942 i Horsens. Begravet 13. sept. 1942 på Ilskov kirkegård 69 
år. Hans Christian og Henriettes gravsten står i mindelunden i Ilskov. De fik 9 børn sam-
men. Hans Christian havde således 18 børn i alt. 
Henriette blev 15 år før hun døde viet til enkemand og købmand Winther i Horsens, hvor 
hun blev stedmor til 7 børn. (Oplysningerne er fra internettet) 

f. Hans Jacobsen f. 7. juni 1862, Graasand, Haderup sogn, døbt 7. juni i Haderup kirke. Død 
20. febr. 1944 i Ikast og begravet 25. febr. på Ikast kirkegård. Landmand og uldhandler. Viet 
13. nov. 1887 til Else Marie Pedersen f. 1. febr. 1859 i Ungstrup, Thorning s., døbt 22. febr. 
i Thorning kirke. Død 15. nov. 1937 i Ikast og begravet 20. nov. 1937 på Ikast kirkegård. 5 
børn. 

g. Søren Jacobsen f. 18. nov. 1864, Graasand, Haderup s. Døbt 19. nov. hjemme, døbt 12. maj 
1865 i Haderup kirke. Gift med Dorthea Rasmussen, født 1869. 4 børn – alle født i Sunds. 

 Ad 2. Se Hans Nielsen, gård 2.

Ane Marie Nielsdatter og Christen Nielsens børn: Alle børn er født i Hessellund)

a. Birthe Marie Christensen født 27. januar 1854, hjemdøbt 9. marts, døbt i Haderup kirke 10. 
april. Viet 11. juli 1884 i Karup kirke til enkemand Jens Kr. Jensen, Pilhuse, 27 år. Forlover-
ne var Kristen Nielsen, Hessellund og Jens Kristensen i Pilhuse. Jens Chr. Jensen Nordgaard 
døde 6. okt. 1922, begr. 12. okt. Grove kirkegaard. Født 22/6 1857 i Kongenshus, Resen s. 
Birthe Marie døde 20. sept. 1936 i Hessellund, begr. 25. sept. Grove kirkegård, enke, alders-
rentenyder i Hessellund f. samme sted, den gang Haderup sogn. 

b. Marie Christensen f. 24. december 1855, døbt 26. dec. i Haderup kirke. Viet 6. juni 1882 i 
Karup kirke til enkemand Ole Jensen af Hodsager, 35 år. Forloverne var Kristen Nielsen, 
Hessellund og Ole Mølgaard, Hodsager. Ole Jensen døde 8. febr. 1907, Hodsager Mark og 



blev begravet 18. februar på Hodsager kirkegård. 60 år og aftægtsmand på Hodsager Mark. 
Han var søn af husm. Jens Kristian Olesen og hustru Ane Kirstine Kristensdatter af 
Gjellerup, og var født i Gjellerup. Marie Jensen f. Christensen døde 29. dec. 1941 i Hod-
sager sogn. Hun blev begravet 3. jan. 1942 på Hodsager sogns kirkegård, 86 år og aldersren-
tenyder. Ole Jensens 1. kone Ane Mikkelsen døde efter den 3. fødsel i barselsseng efter at 
have født en søn, Mikkel, som døde samme dag som moderen. Ole stod så tilbage med 2 
små børn på 2 og 4 år. Det blev således hans 2. kone Marie, som blev moder for de 2 små 
børn. 

c. Niels Christensen f. 7. januar 1858, hjemdøbt 22. febr., døbt 26. apr. i Haderup kirke. Død 
19. febr. 1893 i Hessellund, begravet 24. februar på Karup kirkegård. 35 år. Druknet ved et 
ulykkelsestilfælde i Hessellund Bæk. Ungkarl. 

d. Bodil Marie Nielsen (Christensen) f. 14. okt. 1862, døbt 10. nov. i Haderup kirke. Bodil Ma-
rie fødte 21. nov. 1894 sønnen Niels Christian Nielsen. Han blev døbt 2. dec. i Karup kirke. 
Udlagt barnefader var daglejer Niels Nielsen af Hessellund, 32 år. Niels Christian Nielsen 
var plejesøn hos Ane Marie Nielsdatter og Christen Nielsen (moderens forældre). I folke-
tælling 1911 bor Bodil Marie samt moderen Ane Marie (begge enkekoner) sammen med 
plejesønnen Niels Christian Nielsen på matr. 3f. Bodil Marie blev viet 20. sept. 1898 i 
Haderup kirke til gårdm. Mathias Nielsen, Egelund f. 17. apr. 1854 i Egelund af gmd.og en-
kemand  Niels Christensen og hustru Ane Johanne Nielsen. (han fik 6 børn i 1. ægteskab) 
Mathias Nielsen døde 21. februar 1908 i Herning (Ravnsborggade 3) som partikulier i Her-
ning. Indtil 1907 var han boelsmand i Egelund. Hans efterlevende hustru Bodil Marie Kri-
stensen bor ved hans død i Egelund.  Det har ikke været muligt at finde frem til, hvor Bodil 
Marie døde. Hun er ikke fundet i hverken Haderup eller Grove kirkebøger.

e. Nielsine Christensen f. 16. nov. 1865, døbt 26. dec. i Karup kirke. Død 7. juni 1869, jordet 
13. juni på Karup kirkegård.

f. Jens Christian Christensen f. 12. febr. 1871, døbt 6. april I Karup kirke. Boelsmand i Hø-
strup, Haderup sogn. Familien flyttede efter 1925 til Vormstrup, også Haderup sogn. Viet 
20. sept. 1895 i Hodsager kirke til pige Hanne Cathrine Pedersen af Birkkær født 10. 

      september 1861 i Tvis s., d.a. aftægtsmand Peder Jensen og hustru Kristine Nielsen af 
      Birkkær. Hanne Katrine døde 19. april 1950 og blev begravet 25. april på Haderup 
      kirkegård. 88 år gammel. Hun var aldersrentenyderske i Haderup.  Jens Chr. Christensen  
      (Nøregaard) døde 22. marts 1953 og blev begravet på Haderup kirkegård. Billede af 
      gravsten findes (se Hammerum-herred, gravsten)
g. Niels Christian Christensen f. 7. apr. 1874, døbt 10. maj I Karup kirke. Bor i Folketælling 

1901 hos broderen i Høstrup som partikulier af formue, fiskeri og landbrugsarbejde. I folke-
tællingerne 1916, 1921, 1925 1930 bor han hos samme broder Jens Christian i Høstrup som 
landbruger. I 1925 er han medejer på gården i Vormstrup. Ugift.  Niels Chr. Christensen 
”Nøregaard” døde 9. november 1955 og blev begravet på Haderup kirkegaard. Ugift. 

h.  Niels Christian Nielsen plejebarn f. 21. nov. 1894 I Grove, kom til plejeforældrene I 1895, 
søn af Bodil  Marie Christensen. Viet 5. marts 1915 i Haderup kirke ungkarl Niels Christian 
Nielsen, handelskommis i O. Feldborg, s.a. ugift Bodil Marie Nielsen af Hessellund og 
udlagt fader Niels Nielsen. Født i Grove s. 21. nov. 1894 til pigen Elna Marie Nielsen, hjem-
me hos forældrene smed Hans Peter Nielsen og hustru Tekla Marie Jensine Jørgine Petrea 
Bærentsen (død 8. apr. 1932) af Over Feldborg. Født 22. august 1893 i Stoholm, Feldingb-
jerg sogn. Forloverne var boelsm. Anders Almholt og smed Hans Peter Nielsen, begge af O. 
Feldborg. Parret er ikke i sognet i folketælling 1916 og 1921. De står ikke faddere til Elna 
Marie Nielsens søskendes børns dåb, så det har ikke været muligt at finde frem til deres 
bopæl. . 

Ad 3a:   Birthe Marie Christensen  og Jens Kr. Jensens børn: 

1) Kirstine Marie Kristine Jensen Nordgaard f. 25. juni 1890 i Hessellund. Hun blev døbt 6. 
juli i Karup kirke. ( Fik 1907 den 20. februar navnebevis af by- og herredsfogeden i Holste-
bro på navnet Nordgaard) 



2) Christen Jensen Nordgaard f. 28. januar 1893 i Hessellund, hjemdøbt 15. februar af  skole-
lærer Søndberg i Karup. Fremstillet 19. februar i Karup kirke. (Fik 20. febr. 1907 navnebe-
vis fra Holstebro herredskontor til at bære navnet Nordgaard efter Jensen) Viet 6. juni 1922 i 
Grove kirke til Alexandra Sofia Olga Gusta Thorsen f. 11. aug. 1899 i Folding sogn, Ribe a. 
Hun døde 10.apr. 1966 på De gamles Hjem i Sunds og blev begravet 15. april på Karup kir-
kegård. Christen Jensen Nordgaard døde 18. maj 1981 på De gamles Hjem i Sunds og blev 
begravet på Karup kirkegård. 

Ad 3b:   Marie Christensen og Ole Jensens børn:
1) Jens Kristian Jensen f. 10. apr. 1877 i Hodsager (Maries stedsøn)
2) Bodil Marie Jensen f. 6. okt. 1879 i Hodsager (Maries steddatter) Viet 1. nov. 1901 i Hod-

sager kirke til ungkarl Lars Kristian Kristiansen af Nørgaard i Varhede. (f. s.s. 16.  marts 
1879) 

3) Anton Jensen f. 7. februar 1889 i Hodsager. 

Ad 3d:   Bodil Marie Christensen og Mathias Nielsens børn:
1) Ane Marie Nielsen født 24. oktober 1899 i Egelund, døbt 29. oktober i Grove kirke. 
2) Sine Kristine Nielsen født 3. december 1901 i Egelund, døbt 8. december i Haderup kirke. 

Ad 3f:   Jens Christian Christensen og Hanne Katrine Pedersens børn: 
1) Christen Peder Christensen født 19. September 1898 I Høstrup, Haderup sogn. døbt 25. sep-

tember i Haderup kirke. 

Ringkøbing, Ginding, Haderup, Kjølvraa by, Et hus, 6, FT-1880, C5594 

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Christen Nielsen 58 Gift Husfader, husejer Her i sognet
Ane Marie Nielsen 45 Gift Hans kone Her i sognet
Birthe Marie Christensen 26 Ugift Deres børn, væver Her i sognet
Bodil Marie Christensen 17 Ugift Deres børn Her i sognet
Niels Christensen 22 Ugift Deres børn Her i sognet
Niels Chr. Christensen 5 Ugift Deres børn Her i sognet
Jens Chr. Christensen 8 Ugift Deres børn Her i sognet

Ringkøbing, Ginding, Haderup, Hessellund by, et hus 7, FT-1890

Christen Nielsen 68 Gift Husfader Jordbruger Haderup s., Ringkjøbing amt
Ane Marie Nielsen 55 Gift Husmoder Karup s., Viborg a
Jens Christian Christensen 18 Ugift Søn Haderup s., Ringkjøbing a
Niels Christian Christensen 15 Ugift Søn Haderup s., Ringkjøbing a

Folketælling 1901 Hessellund matr. 3e, aftægtshus, ejer Kristen Nielsen.
Fødested:

Kristen Nielsen 1821 gift Karup husfader, landbrug,  husmand
Ane Marie Nielsdatter 1833(1834)   ”    ” husmoder
Niels Kristian Nielsen 1894 ugift Haderup plejebarn

Folketælling 1906 Hessellund, matr. 3f
Kresten Nielsen 1822 gift husfader, aftægtsmand
Ane Marie Nielsen 1836(1834)   ” husmoder
Niels K. Nielsen 1895 (1894) søn (plejesøn)
Niels K. Kristensen 1874 søn

Folketælling 1911 Hessellund matr. 3f
Ane Marie Nielsen 1834 enke Karup husmoder, aftægt



Bodil Marie Nielsen 1862 enke Haderup datter, forskellige ? arb.
Niels Kr. Nielsen 1894 ugift Grove dattersøn, daglejearb. v. landbr.

Ad 3a:
Folketælling 1901, Grove s.  matr. 3d Hessellund  ejer Jens Kr. Jensen:
Jens Kr. Jensen 1857 gift     Haderup  husfader, husmand, landbrug
Birthe Marie Kristensen  1853     ”     ” husmoder
Kjerstine Marie Jensen 1890     ” barn
Kristen Jensen 1893     ”    ”
Maren Mogensen 1881 ugift tjenestepige
Niels Mikael Jensen 1880     ” Thorning tjenestekarl
Johan Jacob Bertel 1886     ” Frederiks     ”

Folketælling 1906 Grove s. matr. 3e Hessellund 
Jens Kr. Jensen 1857 gift husfader, gårdmand
Birthe Marie Kristensen 1856    ” husmoder
Kjerstine Marie Jensen 1890 pige
Kristen Jensen 1893 søn
Holger Johan Marinus Jensen    1880 tjenestekarl

Folketælling 1911 Grove matr. 3e Hessellund
Jens Kr. Nordgaard 1857 gift Haderup husfader, landbrug
Birthe Marie Nordgaard 1854   ”     ” husmoder
Kjerstine Nordgaard 1890     ” datter
Kristen Nordgaard 1893     ” søn
Konrad Sommer 1895  Grove tyende
Sine Nielsen 1902 Haderup     ”
 
Folketælling 1916 matr. 3e Hessellund
Jens Chr. Nordgaard 22/6 1859 gift husfader, landbrug
Birthe Marie Nordgaard 27/1 1854    ” husmoder
Anton Pedersen 25/1 1900 ugift tjenestekarl
Thorvald Rasmussen 1/7 1904     ” tjenesteydende
Ellen Rasmussen 2/11 1901     ”          ”

Folketælling 1921 matr. 3e, Hessellund
Christian Nordgaard (søn) 28/1 1893 ugift Grove s. husfader, landbrug
Valborg Sørensen 27/3 1898     ” Odense husbestyrerinde
Ellen M. Sørensen 15/3 1917 Middelfart barn

samme matr. 3e:
Martin Christensen 7/7 1892 gift Grove landbrug, husfader
Kirstine Kristensen 26/6 1890 (25/6)  gift     ” husmoder
Elly Kristensen 12/4 1918     ” datter
Chr. Kristensen 11/10 1919     ” søn

Folketælling 1925 Hessellund
Kristen Jensen Nordgaard 28/11 1893        gift Haderup husfader
Alexandra Sofie Olga f. Thorsen 11/8  1899     ” Folding, Ribe a. husmoder
Aase Thorsen 2/2 1923 København barn
Nordgaard 25/3 1925 Grove barn
Thorvald Rasmussen      ” medhjælper

samme sted
Martin Kristian Peder Kristensen 7/7 1892 Haderup husfader, landbrug
Kristine Marie Kristensen f. Jensen 25/6 1896 Grove husmoder
Jensine Marie Elenora Amanda Kristensen 13/12 1915    ” barn
Elly Kirstine Thora Laurine           ”     12/4 1918       ”    ”
Krista Dagny Gerda Hedvig          ”             3/10 1921      ”    ”
Helga Anna Irene Rigmor             ”     11/5 1924      ”    ”

Folketælling 1930 Hessellund matr. 3e
Martin Kr. Peder Kristensen 7/7 1892 Haderup husfader, landbrug
Kirstine Marie Kristine Kristensen 25/6 1890 Grove husmoder
Elly     Kirst. Thora Laurine      ” 12/4 1918     ” barn
Christen Vitalis Thor ?          “ 11/10 1919     “    “



Krista Dagny Gerda Hedvig  “ 2/10 1921     ”    ”
Helga Anna Irene Rigmor     ” 11/5 1924     ”    ”
Rose Lilly    ” 7/3 1926     ”    ”
Ketty Annelise     ” 9/9 1928     ”    ”

samme matr. 3e
Kristen Jensen Nordgaard 28/1 1893     ” husfader, landbrug
Alexandra Sofie Olga Gusta? Nordg. 11/8 1899 Folding, Ribe a. husmoder
Aase Nordgaard 2/2 1923 København barn
Tove      ” 25/3 1925 Grove    ”
Betty Sigrid Kristine Martine Kristensen 5/9 1914    ” husassistent
Birthe Marie Nordgaard 27/1 1854    ” enke, landbrug

Ad 3b:
Folketælling  1880  Ginding h., Hodsager s. Gl. Hosager 1 hus:
Ole Jensen 33 gift Gjellerup husfader, husbruger
Ane Mikkelsen 28   ” Hodsager hans hustruå
Jens Kristen Jensen 2     ” deres barn
Bodil Marie Jensen 1     ”      ”
Niels Kristian Jensen Haderup tyende

Folketælling 1890 samme sted
Ole Jensen 43 gift Gjellerup husfader, husmand
Marie Kristensens 34    ” Haderup husmoder
Jens Kristian Jensen 12 Hodsager barn
Kristine Jensen 25 ugift ?? sypige
Ane Jensen 23     ” Aulum     ”

Folketælling 1901 samme sted
Ole Jensen 6/5 1846 gift Gjellerup husfader, agerbrug
Marie Kristensen 24/11 55(fejl)    ” Haderup husmoder
Jens Kristian Jensen 10/4 77 Hodsager barn
Anton Jensen 7/2 1880      ”    ”

Folketælling 1906  Gl. Hodsager, Kirkegaard matr. 1c, 1e, 1m
Jens Kristian Jensen 11/5 77(fejl) gift Hodsager husfader, landbrug
Ane Katrine Christensen 26/6 82   ” Simmelkjær husmoder
Anne Marie Jensen 19/8 1908 Hodsager barn
Andreas Jensen 15/1 1910       ”    ”
Marie Christensen 24/12 55 Haderup aftægtskone
Mikkel Christensen 17/4 93 Hodsager tjenestydende

Folketælling 1911Gl. Hodsager matr. 1n
Anton Jensen 7/2 1889 ugift købmand
Marie Jensen 24/12 55 enke husmoder
Marie Hansen 16/3 98 ugift tjenesteydende

matr. 1c, Gl. Hodsager, Overgaard
Jens Chr. Jensen 1877 gift husfader, landbrug
Ane Katrine Jensen 26/6 1882    ” husmoder
Ane Jensine Jensen 1978 1908 barn
Andres Jensen 15/1 1910    ”
Ole Jensen 5/3 1911     ”
Marinus Jensen 4/6 1915     ”
Jens Hansen 25/11 18 99 tjenestekarl, landbrug
Johanne Mølgaard 25/2 99 tjenestepige, husgerning

Folketælling 1921  Gl. Hodsager, Overgaard
Jens Kr. Jensen 10/4 1877 gift Hodsager husfader, landbrug
Ane Katrine Christensen 26/6 1882    ” Simmelkjær husmoder
Anne Jensen 19/8 1908 Hodsager barn
Andreas Jensen 15/1 1910     ”    ”
Ole Jensen 5/3 1911     ”    ”
Marinus Jensen 4/6 1915        ”    ”
Marie Jensen 22/10 1916     ”    ”
Kristian Jensen 22/4 1919     ”    ”
Jens Møller Nielsen 24/8 1901 Sinding tyende



Marie Christensen 24/11 55(fejl) enke Haderup slægtning

samme sted matr. 1n:
Katrine Thomsen 21/5 1898 ugift Gramby logerende
Bodil Marie Pedersen 26/2 1851 gift Snejbjerg     ”

Folketælling 1925 samme sted
Jens Chr. Jensen 10/4 77 gift Hodsager husfader, landbrug
Anne Katrine Jensen 26/6 1882    ” Simmelkjær husmoder
Anne Marie Jensen 19/8 1908 Hodsager barn
Andreas Jensen 15/1 1910     ”    ”
Ole Jensen 5/3 1911     ”    ”
Marinus Jensen 4/6 1915     ”    ”
Marie Jensen 22/10 1916     ”    ”
Kristian Jensen 22/4 1919     ”    ”
Agnes Kristine Jensen 8/5 1921     ”    ”
Anton Jensen 5/12 1923     ”    ”
Henry Jensen 1/7 1925     ”    ”
Marie Jensen 24/11 1855 Haderup aftægtskone

Folketælling 1930 samme sted
Jens Kr. Jensen gift Hodsager husfader, landbrug
Ane Kathrine Jensen    ” Simmelkjær husmoder
Andreas Jensen Hodsager barn
Ole Jensen     ”    ”
Marie Jensen     ”    ”
Kristian Jensen     ”    ”
Agnes Kirstine Jensen     ”    ”
Henry Jensen     ”    ”
Jenny Kathrine Jensen 31/3 1927     ”    ”
Marie Jensen 24/11 1855 Haderup aftægtskone

Ad 3d:
Folketælling 1901 Haderup s., Egelund, Agerholm, matr. 4
Mathias Nielsen 17/4 1854 gift Egelund husfader, landbruger 2.g. viet 1898
Ane Marie (fejl Bodil) Nielsen 16/10 1862   ” Hessellund husmoder
Martin Nielsen 12/2 1888 Egelund barn
Mette Nielsen   ?     1891     ”     ”
Niels Kr. Sangild Nielsen 31/1 1893     ”     ”
A Marie Nielsen 16/3 1895     ”     ”
Peder Nielsen 29/5 1896     ”     ”
Ane Marie Nielsen  24/10 1899     ”     ”

Folketælling 1906  Haderup s., Egelund, matr. 4b
Mathias Nielsen 17/4 1854 gift husfader, agerbrug, husmand
Bodil Marie Kristensen 14/10 1862   ” husmoder
Kristen Madsen Nielsen /5       1885 ugift barn uldkræmmer
Marie Nielsen 16/3 1895    ” barn
Ane Marie Nielsen 3/10 1899     ” barn
Jensine (fejl Sine) Kristine Nielsen 3/12 1901     ” barn

Folketælling 1911 Grove s., Hessellund: matr. 3f
Ane Marie Nielsens 1/8 1834 enke husmoder
Bodil Marie Nielsen 14/10 1862 enke datter         forskellige håndarbejder
Niels Kr. Nielsen 21/11 1894 ugift dattersøn, daglejerarb. v. landbrug

Ad 3f:
Folketælling 1901 Haderup s., Høstrup, matr. 8a, 6b.
Jens Kr. Kristensen 12/2 1871 gift Haderup husfader, jordbruger
Hanne Katrine Pedersen 10/9 1861    ” Tvis husmoder
Karl Kristian Larsen 10/9 1889 (plejebarn fra Kbh)    ” barn
Kristen Peder Kristensen 10/9 1898 Haderup s     ”
Niels Christian Kristensen 7/4 1874 (husfaders broder) partikulier af formud, fiskeri og landbrugsarbejde

Folketælling 1906 Haderup s., Høstrup matr. 8d, 6b:
Jens Kr. Kristensen 12/2 1871 gift husfader
Hanne Katrine Pedersen 10/9 1861    ” husmoder



Karl Kristian Larsen 1889 plejebarn
Kaj Aage Vilhelm Schults /8 1898  ? barn

Folketælling 1911 Haderup s., Høstrup matr. 8b m.fl.  Opført på tillægsliste
Jens Kr. Kristensen 1871 gift husfader, landbrug
Astrid Ester Victoria Melholm 1900 København plejebarn . Fårbæk skole
Ikke opført på tillægslisten:
Johanne (Hanne) Katrine Pedersen 1861   ” Tvis husmoder
Sigurd Edle Asbjørn Rool Schultz 28/11 1901    København plejebarn

Folketælling 1916 Haderup s., Høstrup matr. 8d
Jens Kristian Kristensen 12/2 1871 gift husfader, landbrug
Hanne Katrine Kristensen 10/9 1861   ” husmoder, husgerning
Niels Kristian Kristensen 7/4 1873(fejl 1874) ugift slægtning, landbrug
Ester Melhedegaard 13/5 1900 tjenesteydende, husgerning
Sigurd Schultz 28/11 1901 plejebarn
Ane Marie Nielsen 1/8 1834  enke             slægtning,(husfaders moder) husgerning

Folketælling 1921 Haderup s., Høstrup
Jens Kr. Kristensen 12/2 1871 gift Haderup s. husfader
Hanne Kristensen 10/9 1861   ” Hodsager(Tvis) husmoder
Niels Kr. Kristensen 7/4 1874 ugift Haderup s. slægtning
Ane Marie Nielsen 1/8 1834 enke Karup slægtning
Sigurd Schultz 28/11 1901 Kbh  1906 plejebarn
Ester Melhedegaard 13/5 1900 Kbh. 1904     ”

Folketælling 1925 Haderup s., Vormstrup
Jens Kristian Kristensen 12/2 1871 gift Grove husfader, landbruger
Niels Kristian Kristensen 7/4 1874 ugift     ” medejer       ”
Hanne Katrine Kristensen 10/9 1861 gift Tvis husmoder
Ane Marie Kristensen 1/8 1834 enke Karup aftægtskone
Ester Astrid Victoria Melhedegaard 13/5 1900 Kbh adoption
Martinus Mikkelsen Haderup medhjælper

Folketælling 1930 Haderup, Vormstrup matr. 2b? og 2f
Jens Kr. Kristensen 11/2 1871 gift Hessellund husfader, landbrug
Hanne Katrine Kristensen 10/9 1861   ” Tvis husmoder
Niels Kristian Kristensen 7/4 1874 ugift Hessellund landbruger
Ester Astrid Victoria Jensen 13/5 1900 enke Kbh. plejebarn
Marie Jensine Jensen 24/4 1926 Haderup barn



FT 1834 en gård 
Niels Veller Hansen  husfader 41  gårdmand 
Anne Marie Mikkelsdatter  hans kone 44 
Johanne Kirstine Nielsdatter  datter 12 
Hans Nielsen   søn 9 
Maren Thomasdatter  tjenestepige 33 
 
FT 1840 en gård 
Niels Veller Hansen  husfader 50      gårdmand 
Ane Mikkelsdatter  hans kone 50 
Hans Hansen   søn 15 
Stine Hansen   datter 18 
Ane Nielsdatter   plejedatter 5 
Troels Petersen   tjenestekarl 19 ugift 
Dorthe Petersen   tjenestepige 19 ugift 
 
FT 1845 en gård 
Veller Hansen   husfader 52  Vamdrup, Ribe a.    gårdmand  
Ane Marie Mikkelsdatter  husmoder 56 Karup 
Hans  Hansen   søn 20 do 
Ane Marie Nielsdatter  tjenestepige/plejedatter 11 do 
 
FT 1850 en gård 
Veller Hansen   husfader 58 Vamdrup, Ribe a.    gårdmand  
Ane Marie Niels/Mikkelsdatter  husmoder 61 Karup 
Hans Nielsen Hansen  søn 25 ugift do       tjener hjemme 
Ane Marie Nielsdatter  plejedatter 16 do 
 
FT 1855 en gård 
Veller Hansen   husfader 65 Vamdrup, Ribe a.     gårdmand  
Ane Marie Mikkelsdatter  husmoder 65 Karup 
Hans Nielsen Hansen  søn 29 do 
Inger Marie Jensdatter  hans kone 25 Haderup 
Niels Veller Hansen  deres søn 4 do 
Jens Hansen   deres søn 2 do 
Ane Larsdatter   tjenestepige 22 do 
 
FT 1860 en gård 
Veller Hansen   husfader 70 Slesvig/Vamdrup     gårdmand  
Ane Marie Mikkelsen  husmoder 70 Karup 
Hans Nielsen Hansen  deres søn 34 do gårdbestyrer 
Inger Marie Jensen  sønnens kone 30 Haderup, Ringk.a. 
Niels Veller Hansen  deres søn 9 Karup 
Jens Hansen   do 7 do 
Anton Hansen   do 4 do 
Christen Jacobsen  tyende 16 Resen s.  
Mette Nielsen    45 do 
 
FT 1870 en gård 
Hans Nielsen Hansen  husfader 44 Karup      gårdmand 
Inger Kirstine /Marie Jensen  husmoder 37 Haderup 
Niels Veller Hansen  søn 18 Karup 
Jens Hansen   søn 16 do 
Anton Hansen   søn 13 do 
Jens Hansen   søn 6 do 
Niels Veller Hansen  enkemand 78 Vamdrup aftægtsmand 
Lise Sørensdatter  tjenestepige 14 Haderup 
 



 
SKØDE. 

Underskrevne Anne Nielsdatter sl. Jacob Rasmussens enke i Karup gør vitterligt at jeg med min 
lavværge, degnen Mikkel Nielsen, hans samtykke og i hans overværelse samt i kraft af det mellem 
min sl. Mand og mig under den 13. september 1807 oprettet og af kongen den 28. juni s.a. konfir-
merede testamente, har solgt, skødet og afhændet, lige som jeg ved dette mit skøde sælger, skødet 
og aldeles fra mig og arvinger til velagte Niels Veller Hansen og hans arvinger min påboende og 
tilhørende gård her i Karup, for den accorderede købesum 250 rdl. skriver to hundrede og 
halvtredsindstyve rigsbankdaler sølv. 
 
Og da køberen har, dels ved promte betaling og dels ved panteforskrivning givet mig fuldkommen 
borgen for ovenmeldte købesum, så skal bemeldte solgte gård der står for ager og engs hartkorn, 
anneksskyld 2 tdr. 2 skp. Med bygninger, besætning, ejendomme og herligheder, pligter og byrder 
være ham overdragen med den samme fuldkomne ejendomsret som jeg den selvejet og haft haver 
og den mig ved skøde under 2. juni 1802 overdragen er. Det påligger køberen at opfylde den 
mellem os af dags dato oprettet aftægtskontrakt i alle dele upåklagelig, samt at han erlægger til 
sognepræsten den sædvanlige afgift og endelig, at gården ingen sinde sælges til at komplettere 
nogen hovedgård. 
 
Dette mit udgivne skøde som mig ukaldig 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 2. december 1823.  Anne Nielsdatter           M.Nielsen 
    Med ført pen                  lavværge 
Til vitterlighed Visti Jacobsen Anders Rydal                 begge af Karup 
 
At ingen købekontrakt eller andet skriftligt dokument er oprettet imellem sælger og køber denne 
handel angående, dette kan og vil vi når og hvis forlanges med ed bevidne. 
Datum ut supra Anne Nielsdatter        med M. Nielsen N.V.Hansen 
  Med ført pen som sælger    lavværge                som køber 
I anledning af denne handel er til fattigkassen betalt 2 m, skriver to mark, hvorfor kvitteres. 
     L.Kjærulf. 
Alle kongelige skatter, rigsbankrenter, brandkontingenter og kommuneafgifter er klareret til dato af 
den her solgte ejendom bliver herved attesteret. 
Viborg amtstue, den 11. juni 1825  Gjørup 
At skatterne af det heri anmeldte hartkorn er betalt til Juli kvartals udgang attesteres. 
Viborg amtstue den 25. oktober 1833.  Morville 
 
Da sælgeren Anne Nielsdatter i sin tid enke efter Jeppe Larsen og senere enke efter Jacob 
Rasmussen af Karup ved døden er afgået, så må det pålæg at opfylde den mellem køber og sælger 
oprettet aftægtskontrakt, som i dette skøde er anmærket, kunne være opfyldt og sat ud af kraft, 
hvilket herved bevidnes efter forlangende af 
Frederiks præstegård, den 28. november 1833  Fr. C. Carstens 
     Stedets sognepræst. 
Mig på branddirektionens vegne forevist  efter fuldmagt  Chr. Frichmann. 
Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 29. november 1833 og derefter samme herreders 
pantebog no. 17 tilført. 
Anm.: Jacob Rasmussens adkomst på en gård af hartkorn anneksskyld 2 tdr. 5 skp. 1 fdk. Er 
tinglæst dags dato, men derfra har han ved skøde tinglæst den 31. december 1818 afhændet en 
parcel af hartkorn 3 skp. 1 fdk. I øvrigt er det solgte hartkorn frigivet for foregående forhæftelser, 
hvilket herved efter begæring attesteres.  H.H.Holm 
 
 
Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP29 side 838)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRANDTAKSATION 
 
1840. 
 
En gård ejes og beboes af Viller Hansen forhen Jeppe Larsen før forsikret under 18-4. 
 
a. Stuehuset i søndre 10 fag, 8 ¾ alen dyb, ege under og fyr overtømmer, klinede 
 vægge, blandingstag. Til beboelse med loft, vinduer og døre, en bageovn og 
 skorsten af ler med pibe af brændte sten. Takseret =           250 Rd 
  
b. Det nordre hus 14 fag, 8½ alen dyb, samme bygningsmaterialer. Til lade =   230  ” 
                             480 Rd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård Brandtaksationsprotokol: (S2-62 side 15) 



Sag vedr. brændevinsbrænding 1831. 
 
Mandag den 18. april 1831 var 4 gårdmænd fra Karup indkaldt til forhør ved retten i Lysgård 
herred, hvor de var anklaget af sognefoged Visti Jacobsen for brændevinsbrænding.  
 
Sag nr. 52/1831: 
Den første, der blev afhørt var gårdejer Niels Mikkelsen, der havde overtaget forældrenes gård 
nogle år i forvejen. Han blev spurgt, om han havde brændt brændevin, og han indrømmede, at det 
havde han det sidste års tid. Han bad så mindelig om det kunne klares ved, at han betalte 30 
rigsdaler sølv. 
 
Sag nr. 53/1831 + sag nr. 56/1831: 
Den næste, der blev forhørt, var mølleejeren Peder Mortensen. Han tilstod også, at han havde 
brændt brændevin det sidste års tid og tilbød at betale 60 rdl sølv. Senere samme dag var det Niels 
Mikkelsen, der anklagede Peder Mortensen for også at have solgt brændevin. Igen kom mølleren i 
forhør og indrømmede, at han havde udskænket brændevin det sidste års tid og tilbød at betale 20 
rdl og omkostningerne. 
 
Sag nr. 54/1831: 
Den tredje, der blev afhørt, var anneksbonden Johannes Jacobsen Lauth. Han gav samme svar som 
de andre og tilbød at betale 30 rdl for at have brændt og 20 rdl for at have solgt brændevin. 
 
Sag nr. 55/1831 
Den sidste var anneksbonden Niels Veller Hansen, der også indrømmede at have fremstillet og solgt 
brændevin det sidste års tid, og han tilbød også at betale 30 rdl for fremstillingen og 20 rdl for 
salget. 
 
Ved alle fire forhør havde sognefoged Visti Jacobsen intet at indvende imod, når bøden tilfaldt ham 
som angiver. 
 
Forhørene blev herefter afsluttet for denne dag og sendt videre til overøvrigheden (herredsfogeden) 
Sagen blev ikke omtalt i protokollerne senere, så det må formodes, at sagerne er sluttet ved, at de 
afhørte betalte det, de hver for sig havde tilbudt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders politiprotokol 1829-1831. 
 



 
 

AFTÆGTSKONTRAKT 
Oprettet mellem Underskrevne Niels Veller Hansen som aftægtsnyder og Hans Nielsen 
som aftægtsyder, begge  af Karup. 
 

1. 
Da jeg Niels Weller Hansen ved skøde af dags dato har overdraget min hidtil ejende og 
paaboende Gaard til min Søn Hans Nielsen og hans Arvinger forbeholder jeg mig for mig 
og min Kone Ane Marie Mikkelsdatters Livstid, Ret til beboelse af de to Fag i søndre Ende 
af Stuehuset tilligemed et Spisekammer i en del af det 3. Fag hvilket Aftægtsyderen 
forsvarlig istandsætter med fornøden Loft, Skorsten, Skillerum, Vinduer og Døre og 
Lergulve, og stedse af yderen i enhver Henseende forsvarligen vedligeholdes, og i hvilken 
Bolig vi medtage den Kakkelovn, som staaer i Sovekammeret, samt en lille Kjeddel og et 
Kar, vor Seng og vor dragkiste, samt andet smaat Huusgeraad. 
 

2. 
På vores Bopæl leveres os aarlig, af Aftægtsyderen, fire Tønder Rug, 1 Tønde Byg, 1 
Tønde Boghvede hvilke Varer leveres og sunde og gode og med lovbestemt Maal med 
Halvdelen til hvert Aars 1ste Mai og 1. Novr, og som befordres os til og fra Møllen med 
Yderens eget Korn, naar vi behøver det. Videre leveres os aarlig 4 Tdr friske Kartofler i 
Optagningstiden, 2 Lispund Flæsk af Forb? naar det kommer op af Salte tilligemed 2 Pund 
Ister, 1 Lispund graved Fisk, frisk, til hvert Aars Juul, og 1 Lispund do til hvert aars 
Paaske, 4 pund Smør som erlægges med 1 Pund til hvert af Aarets 3 store Høitider, og 1 
Pund til Mikkelsdag, 1 Pund Sukker, 1 pund Kaffebønner, 1 Pund ?  ?  ?  
til hver Aars Juul   ??  ½ skæppe grov Salt hvert Aars 1ste October, 2 Potter godt 
Kornbrændevin til hver af Aarets 3 store Høitider, 1 Karduus Røgtobak hver fjerdingaar, 
samt Otte Rigsdaler ? m. hvert Aars Mortensdag. Seks snese friske Hønseæg som 
leveres med 1 snes til Jul 2 snese til Paaske, 2 snese til Pintse og 1 snes til Sct. Hansdag. 
Vi forbeholder os Ret til daglig at malke en af Gaardens Køer paa Omgang dog saaledes 
naar der er to golde Køer malke vi ikke én dag i hver Omgang, og ? tre golde Køer malke 
vi ikke to Dage hver Omgang, dog maa disse to dage ikke følge efter hinanden; vi udtage 
af Gaardens Faareflok Otte middelmaadige Far som Yderen skal fodre og græsse med 
Yngel til hvert Aars 1ste November, Alt som sit eget. 
 

3. 
Som Ildebrændsel leveres os aarlig 5 Læs Hedetørv a 8 Snese pr. Læs og 10 Læs 
Skudtørv a 20 Snese  pr. Læs, alt i rette bjergningstid gravet, tørret, hjemkørt og ordentlig 
istaksat ved vor Bolig og tilbørlig hyllet og tildækket for Regn og Uveir, og leveres os frisk 
Rughalm engang aarlig til en Seng, ligesom vi forbeholder os fri Adgang til Gaardens 
Brønd og Bageovn, og skal Yderen være forpligtet til at yde os tilstrækkelig Pleie i 
Alderdoms og Sygdoms dage, og paa vore Anmodning at hente enten Præsten eller 
Doctoren til os og bekoste samme, samt befordre dem hjem igjen. Vi forbeholder os Ret til 
et passende Stykke Havejord af den nuværende Have, hvortil leveres os fornøden 
Gjødning og indhegnes af Yderen. 
 

4. 
Naar vi ved Døden afgaaer skal Yderen bekoste vor anstændige begravelse som Skik og 
Brug her paa Egnen imod at han som Vederlag derfor, erholder efter den Sidstes Død, 
samtlige vore Efterladenskaber med Undtagelse, at vor Seng, og Dragkiste samt min 
Kones Gangklæder som skal tilhøre min datter Stine eller hendes Arvinger efter vor Død, 
og naar den ene af os ved Døden afgaaer bortfalder af Aftægten aarlig 1 Td Rug, 2 Skp 
Byg, to Skp Boghvede, et halvt Lispund Flæsk, 2 Rigsdaler og Tobakken, dog afgaaer 
ingen Tobak saalænge jeg N. W. Hansen lever. 



5.
Naar den sidste af os ved Døden er afgaaet og vor Datter Stine har erholdt det i 4de Post 
berørte Gjenstande, har Aftægtsyderen endvidere at erlægge til hende eller hendes Arvin-
ger 50 Rigsdaler, er halvtredsindstyve Rigsdaler Rigsmønt i den næste Termin efter den 
sidstes Død.

For det stemplede Papirs Skyld anslaaes de i denne Kontrakt bestemte Præstationer saa-
ledes:
den aarlige Aftægt i det Hele 81 Rd er for 5 aar 405 Rd
Aftægtsboligens Indretning   10  ”
Begravelserne   30  ”
Den i 5 Post bestemte Kapital   50  ”

495 Rd

Jeg underskrevne Hans Nielsen forpligter mig herved til at udrede de i nærværende Kon-
trakt  bestemte Præstationer og pantsætter jeg til  Sikkerhed herfor mit  ifølge Skjøde af 
dags dato eiende og paaboende Gaard i Karup der staar for nyt Hartkorn tilsammen 2 Tdr, 
2 Skp, 3 Fjk og 2¾ Alb. med første Prioritets Panteret og forpligter jeg mig til at lade dette 
mit Skjøde paa den her nævnte Gaard tinglæse samtidigen med denne Kontrakt som ogs-
aa bliver for min Bekostning at læse.
At saaledes er indgaaet og afsluttet bekræfte vi herved med vore Hænders Underskrift er 
vidnefast.
Karup 21. December 1860.

Til Vitterlighed Niels Veller Hansen    Hans Nielsen
M Nielsen       Peder Christensen       m.f.P.                   Som Aftægtsyder

         m.f.P.                                         Som Aftægtsnyder

Læst den 16 Aug. 1861 Nr. 26 Fol. 839.

Anmærk: Noget Jord er bortleiet og Afbenyttelsen af et Vandløb er reserveret.  I  øvrigt 
mangler der ældre tinglæst Adkomst paa 2 Skp 1 Fjk ¾ Alb. N. Kiær  ?

Kilde:
Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol.
(Landsarkivet Viborg: B47-SP29 fol. 839-840)        



  
 
 
Hans Nielsen blev født 20. december 1825 på anneksgården matr. 2 i Karup som søn af Niels Veller 
Hansen og hustru Ane Marie Mickelsdatter. Han blev døbt den 21. december i Karup kirke. 
 
Viet 10. april 1851 i Karup kirke ungkarl Hans Nielsen af Karup, 27 år og pigen Inger Marie 
Jensdatter i Vallerbæk, 23 år. Forloverne var Jens Jensen, Vallerbæk og Veller Hansen af Karup.  
Inger Marie Jensdatter blev født 5. april 1830, datter af gårdmand Jens Jensen og hustru Anne 
Knudsdatter, Vallerbæk. Inger Maries fader Jens Jensen (Staulund) var gårdmand på Vallerbæk-
gård, og var ligeledes pioner for engvanding.  
 
Hans Nielsen overtager gården i 1860 efter faderen Niels Veller Hansen. På matr. 2a hartkorn 2 
tønder, 2 fjerdingkar og 2 album er noget jord bortlejet og en kontrakt tinglæst bekræftende 
afbenyttelsen af et vandløb. På den øvrige del af den solgte ejendom matr. 3c af 2 skæpper, ¾ 
album mangler ældre tinglæst adkomst, og på denne ejendom er noget jord ligså bortlejet.  
Der blev samtidig oprettet aftægtskontrakt for forældrene.  
 
Hans Nielsen sælger i 1890 gården til sønnen Jens Hansen, og samtidig oprettes aftægtskontrakt.  
 
Inger Marie Jensdatter døde 25. april 1861 af brystsvaghed, 31 år gammel. Hun blev begravet 3. 
maj på Karup kirkegård. De 3 sønner er i alderen 4 – 9 år, og Hans Nielsen gifter sig allerede 
samme år igen, nu med Inger Maries kusine, Inger Kierstine Jensen fra Langborggård i Kølvrå. De 
får en søn, som mærkeligt nok kommer til at hedde Jens, som også den næstældste søn hedder.  
 
Enkemand af første ægteskab gårdmand Hans Nielsen af Karup, 37 år viet 2.g. 6. december 1861 i 
Karup kirke til pigen Inger Kjerstine Jensen af Karup, 28 år. Forloverne var Jens Langborg og Niels 
Weller Hansen, begge af Karup. Attest fra skifteretten udstedt 15. august 1861. Inger Kjerstine var 
født 23. april 1833 som datter af Jens Jensen Huus (Langborg) og hustru Abelone Andersdatter, 
boende på Langborggård, Kølvrå Mark. 
 
Hans Nielsen døde 18. februar 1901 og blev begravet 22. februar på Karup kirkegård. Han var 
aftægtsmand og blev 76 år. Inger Kirstine Jensen døde 8. september 1905 som aftægtskone på 
anneksgården og blev begravet 15. september på Karup kirkegård. 72 år gammel.  
Der er ikke skifte efter Hans Nielsen og Inger Kirstine Jensen 
 
Efter traditionerne skulle den ældste søn, Niels overtage gården, men han bygger på Gallehøj 2b i 
1878. Den næste søn, Jens (den ældre) gifter sig i 1878 med pigen Ane Jensen fra Vallerbæk og han 
overtager gården efter svigerforældrene. Den 3. søn Anton bliver i 1882 viet til enkekone Dorte 
Poulsen i Gindeskov og overtager således enkens gård og bliver forsørger for hendes 3 børn. Det 
bliver således Jens den yngre, som overtager anneksgården i 1890. Grunden til, at en af de tre ældre 
sønner ikke overtager gården, kan være, at Hans Nielsen (Veller) ikke har været interesseret i at gå 
på aftægt på det tidspunkt, hvor de tre sønner er parate til at få deres eget.  
 
Hans Nielsen og Inger Marie Jensdatters børn: 

1.    Niels Weller Hansen, født 7. januar 1852, døbt 18. januar i Karup kirke. Byggede på 
anneksgårdens jord (Gallehøj, matr. 2b) 1878 

2.   Jens Hansen (den ældre) født 19. januar 1854, døbt 26. februar i Karup kirke. Overtager 
svigerforældrenes gård i Vallerbæk 1878. 

3.   Anton Hansen født 3. september 1856, døbt 23. november i Karup kirke. Gifter sig med en 
enkekone i Gindeskov i 1882 og overtager gården i Gindeskov.  

4. Ane Marie Hansen født 14. sept. 1859, hjemdøbt 14. sept. Hun døde 14 dage gammel.  
 

Hans Nielsen og Inger Kjerstine Jensens søn: 
 Jens Hansen (den yngre) født 3. august 1863, døbt 16. august i Karup kirke. Han overtager 
anneksgården.  

Hans (Veller) Nielsen 1860 – 1890 



 
 
FT 1870 en gård 
Hans Nielsen Hansen  husfader 44 Karup      gårdmand 
Inger Kirstine /Marie Jensen  husmoder 37 Haderup 
Niels Veller Hansen  søn 18 Karup 
Jens Hansen   søn 16 do 
Anton Hansen   søn 13 do 
Jens Hansen   søn 6 do 
Niels Veller Hansen  enkemand 78 Vamdrup aftægtsmand 
Lise Sørensdatter  tjenestepige 14 Haderup 
 
 
FT 1880 en gård  
Hans Nielsen  Hansen  husfader 54 Karup gårdejer 
Inger Kirstine Jensen  hans hustru 47 Haderup 
Jens Hansen   søn 16 Karup 
Ane Jensen   tjenestepige 17 do 
 
FT 1890 en gård – matr. 2a 
Hans Nielsen Hansen  husfader 64  18/2 1825 Karup avlsbruger 
Inger Kjerstine Jensen  hans hustru 56  23/4 1833 Haderup 
Jens Hansen   søn 26  3/8 1863 Karup medhjælper 
Jensine Kjerstine Jensesn  hans kone 21  2/3 1868 do 
Jens Peder Nielsen  tjenestekarl 19  11/10 1870 
 
FT 1901 en gård – matr. 2a 
Hans Nielsen Hansen  aftægtsnydende   18/2 1825  Karup  
Inger Kirstine Jensen  hans kone     23/4 1833 Haderup 1837 
Jens Hansen død 2. apr. 1905  husfader 3/8 1863 Karup landmand 
Jensine Kirstine Jensen  hans kone 2/3 1868 do 
Inger Marie Kirstine Hansen       barn 5/9 1890 do  
Hansine Hansen  barn 9/9 1893 do 
Anders Kristian Hansen  barn 11/5 1895 do 
Hans Veller Hansen  barn 20/5 1899 do 
Johanne Kirstine Nielsen enke aftægtskone 15/8  1822 do 
Hans Hansen  ugift tjenestekarl 11/9 1831?? do  
 
 



Anton (Veller) Hansen, søn af Hans (Veller) Nielsen og Inger Marie Jensdatter: 
 
Anton Hansen var født 3. september 1856 på anneksgården, matrikel 2a i Karup. Han blev døbt 23. 
november i Karup kirke. Anton har ikke brugt mellemnavnet Veller.  
Hans ældste broder Niels skulle overtage anneksgården, men han valgte at bygge på Gallehøj om-
kring 1 km længere ud af Åhusevej matrikel 2b, Åhusevej 10. Som den næste søn skulle Anton så 
overtage gården, men han valgte i 1882 at gifte sig med enkekonen Dorthe Poulsen fra en gård i 
Ginderskov. Dorthe Poulsen havde på det tidspunkt 1 søn og 2 døtre på henholdsvis 16, 14, og 12 
år. Anton Hansen overtog tilligemed gården også tidligere gårdmands tillidshverv som sogneråds-
medlem.  
Dorthe Poulsens 1. ægtemand var Laust Thomsen, som døde 14. februar 1881 i Ginderskov og blev 
begravet 20. februar på Haderup kirkegård, 34 år og gårdmand i Ginderskov, født samme sted. Han 
døde af brystvattersot.  
 
Viet 5. december 1882 i Haderup kirke ungkarl Anton Hansen af Karup (26 år) til enke af 1. ægte-
skab Dorte Poulsen i Ginderskov (34 år). Forloverne var gårdmand Jens Poulsen, Feldborg og Hans 
Nielsen, Karup.  
Dorthe Hansen var født 7. oktober 1849 som datter af gårdmand Poul Jensen og hustru Ane Kath-
rine Christensdatter i Neder Feldborg, Haderup s.  
Dorthe Hansen døde 9. juli 1923  i Ginderskov og blev begravet 14. juli  på Grove kirkegård. 73 år. 
Anton Hansen døde 9. maj 1952  i Neder Feldborg og blev begravet 14. maj  på Grove kirkegård.
96 år. 
 
Anton og Dorthe fik en søn, nemlig 
Laust Hansen født 25. august 1883 i Ginderskov. Han blev døbt 23. september i Haderup kirke.  
 

Laust Hansen  
Laust Hansen blev født 25. august 1883 i Ginderskov, som eneste barn af Anton Hansen og Dorthe 
Poulsen. Laust blev døbt 23. september i Haderup kirke. (Grove kirke blev oprettet i 1893). 
Laust Hansen overtog sandsynligvis gården i Ginderskov i 1923, samme år, som hans moder døde. 
Ved moderens død er faderen nævnt som gårdmand, men i folketælling 1925 er han aftægtsmand på 
gården.  
 
Laust bliver viet 29. november 1921 i Grove kirke til pigen Ane Marie Andersen, som var  tjeneste-
pige på gården. Forloverne var brudeparrets fædre.  
Ane Marie Andersen var født 27. maj 1896 i Barslund som datter af husmand Laust Andersen og 
hustru Maren f. Pedersen af Barslund.  
 
Laust Hansen og Ane Marie Andersens børn: 

1. Margrethe Dorthea Hansen f. 25. maj 1922 i Ginderskov, døbt 18. juni i Grove kirke. 
2. Agnethe  Laura Hansen f. 27. marts 1924    i Ginderskov, døbt 17. april i Grove kirke 
3. Edith Astrid Gindeskov Hansen f. 1. nov. 1928 i Gindeskov, døbt 25. nov.  i Grove kirke. 
4. Dødfødt 31. januar 1931  
5. Laura Gindeskov Hansen (tvilling) født 27. maj 1934 kl. 21.45, døbt 27. maj i Grove kirke. 

viet 27. nov. 1954 i Grove kirke husass, Feldborg til chauffør Søren Peter Nielsen f. 19. 
sept. 1925 i Hodsager.  

6. Inga Gindeskov Hansen (tvilling)  født 27. maj 1934 kl. 22, Gindeskov, døbt 27. maj. i Grove 
kirke. Viet 23. maj 1953 i Grove kirke ugift husass. Feldborg til ugift chauffør Henry 
Johannes Høj Sørensen, Feldborg f. 14. aug. 1929 i Haderup s.  

 
Laust Hansen døde 30. juli 1954 på Centralsygehuset i Herning. Han blev begravet 4. august på 
Grove kirkegård. 70 år. Enkemand og fhv. gårdejer af Neder Feldborg, Haderup sogn.  



 
 
 

SKØDE. 
 
 
 
 
Jeg underskrevne selvejergårdmand Niels Veller Hansen tilstår herved at have solgt til min søn 
Hans Nielsen lige som jeg herved uden nogen foregående skriftlig købekontrakt sælger, skøder og 
aldeles afhænder fra mig og mine øvrige arvinger til bemeldte min søn Hans Nielsen og hans 
arvinger den mig ifølge skøde af 2. december 1823 og 6. juli 1844 tinglæst den 29. november 1833 
og den 4. november 1859 ejede og påboende gård i Karup der står for gl. hartkorn anneksskyld 2 
tdr. 2 skp. 3 fdk. 1 alb. med nyt hartkorn tilsammen 2 tdr. 2 skp. 3 fdk. 2¾ alb. gl.skat 18 rdl 1 sk. 
For den accorderede købesum 100 rdl. 
 
Og da nu køberen har betalt mig den bestemte købesum så erklærer jeg herved at fornævnte min 
gård nu herefter med besætning skal tilhøre min bemeldte søn Hans Nielsen med fuld ejendomsret 
alt som jeg selv har ejet samme og svarer han fra dato af, alle af gården gående skatter og afgifter i 
hvad navn nævnes kan og har han at opfylde den imellem os dags dato oprettede aftægtskontrakt 
værdi 495 rdl. og opfylde den af mig under 29. november d.a. med hr. engmester Feddersen, hr. 
Blicher og Visti Jacobsen alle af Karup oprettede forening betræffende vandledning, for øvrigt 
hjemler jeg ham det solgte fri og frelst for hver mands tiltale efter loven. 
Karup den 21. december 1860  Niels Veller Hansen 
   m.f.p. 
Til vitterlighed  M.C.Nielsen  Peder Christensen 
 
Læst: 16. august 1861 no. 26 f. 838 
Anmærk: På matr. no. 2a hartkorn 2 tdr. 2fdk. 2 alb. er noget jord bortlejet og en kontrakt tinglæst 
bekræftende afbenyttelsen af et vandløb. På den øvrige del af den solgte ejendom nemlig matr. 3c a 
2 skp. ¾ alb mangler ældre tinglæst adkomst, og på denne ejendom er noget jord ligeså bortlejet. 
   N.Kjær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP29 side 838) 



 
 
 
 
 
 

BRANDTAKSATION 
 

8/3 1856. 
  
En gård, der ejes og beboes af Hans Nielsen og som ej før er forsikret. 
 
a. Stuehuset i vest, 12 fag, 10 alen dyb, grundmur, fyrtømmer, stråtag, 2 skorstene 
 til beboelse med stue og kamre, forsynet med loft, vinduer og døre. 
 Ansættes til 50 rd pr. fag =                   600 
 
b. Det søndre hus, 13 fag, 8½ alen dyb, taulmuret, ege under og fyrovertømmer, 
 stråtag, til lade. 
 Ansættes til 25 pr. fag =                    330 
 
c. Det nordre hus, 12 fag, 7 alen dyb, taulmur, ege under og fyr overtømmer, 
 stråtag, til stald og fæhus. 
 Ansættes til 30 pr. fag =                    360 
 
d. Et hus norden gården, 5 fag, 6 alen dyb, samme materialer, stråtag, 1 skorsten, 
 til bagerhus. 
 Ansættes til 10 pr. fag =                      50    1340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Taksationsprotokol 1855-1873. Lysgård herred. (BrD-11,6 side 88. Nr. 47) 



SKIFTE 
År 1861 den 15. august blev Lysgaard og Hids herreders skifteret sat på herredskontoret på 
Holgersdal, og administreret af den konst. Skifteforvalter, exam. c. jur. Kiær, i overværelse af 
undertegnede vidner. Hvor da blev forelagt: 
 
Boet efter Inger Marie Jensdatter, gårdmand Hans Nielsens kone i Karup, der døde den 25. april d.a. 
Enkemanden mødte og vedstod begæringen om skiftehold, samt opgav arvingerne at være foruden 
ham selv, 3 i hans ægteskab med afdøde avlede børn, nemlig: 
1. Niels Wille Hansen  9 år gml. 
2. Jens Hansen    7 år gml. 
3. Anton Hansen    4 år gml. 
Som værge for disse umyndige mødte og blev beskikket afdødes fader aftægtsmand Jens Jensen i 
Vallerbæk. 
 
Enkemanden opgav derefter boets ejendele at bestå af 
1. Stervbostedet, der under matr.nr. 2 og 3c i Karup, står for hartkorn 2 tdr, 2 fdk 2 alb, og 2 skp 1 
fdk og ¾ alb, med påstående bygninger, sæd, avl og afgrøde, som han, men hensyn til den derpå 
hvilende aftægt til hans forældre, ansatte til værdi          2400 re. 
Løsøret til værdi                       600 rd. 
 
Derimod opgav han at der påhviler boet uprioriteret gæld         100 rd. 
Han gør ikke fordring på begravelsesomkostninger. 
De umyndiges værge erklærede, at han ikke ved at opgive videre til indtægt for boet, end allerede er
opgivet, at han finder den derpå satte værdi passende, og at han erklærede rigtigheden af den 
anmeldte gæld. 
 
Da skifteforvalteren ikke heller havde noget mod det ansatte at erindre, blev boet optaget til slutning 
og opgjort således: 

Indtægt 
Den på boets ejendele satte værdi                  3000 rd. 

Udgift 
Den anmeldte gæld            100 rd. 
Skifteomkostninger: 
a. Salær         30 rd 0 mrk    0 sk 
b. Beskr. Og bekræftelse     1  ” 3 ”  11  ”  
c. Justitsfond         6  ” 1 ”    15  ”   
d. 1/3 % til kongens kasse   10  ” 0 ”    0  ”   
e. 20 % deraf til do       2  ”  0  ”      0  ” 
f. Stempelpenge      19  ” 2 ”    0  ” 
g. Efter sportelreglement § 152   4  ” 0 ”      0  ”  73 rd 1 mrk  10 sk  
                  Summa udgift     173 rd  1 mrk  10 sk 
                  Beholdning    2826 rd  4 mrk    6 sk 
Deraf arver enkemanden halvdelen              1413 rd  2 mrk    3 sk 
  Fra den anden halvdel                1413 rd  2 mrk    3 sk 
Afgås ½ % afgift efter Fr. 8. februar 1810                 7 rd  0 mrk    7 sk 
                  Til deling    1406 rd  1 mrk  12 sk 
Som blev således: 
Enkemanden arver en fjerdedel   351 rd  3 mrk  7 sk 
Sønnen Niels Wille Hansen arver  351 rd  3 mrk  7 sk 
 ”  Jens Hansen arver    351 rd  3 mrk  7 sk 
 ”  Anton Hansen      351 rd  3 mrk  7 sk 
               Udgør delingssummen   1406 rd 1 mrk   12 sk 



De mødte erklærede sig tilfredse med denne opgørelse, og enkemanden erklærede derfor, at han vil 
forhøje hver af børnenes arvelodde til  375 rd skriver tre hundrede og fem og halvfjerdsindstyve 
rigsdaler; men han kan for tiden ikke kontant udbetale samme. Han bad derfor, at de må forblive in-
destående hos ham, mod udlæg i boets samtlige ejendele. De umyndiges værge erklærede, at han 
ikke  fandt  noget  mod enkemandens  pålidelighed  eller  vederhæftighed  at  erindre,  og  da  skifte-
for-valteren tiltrådte denne erklæring, så blev der for de børnene tillagte arvelodder og gaver, til-
sammen 1125 rd, givet udlæg i boets samtlige ejendele, nemlig i stervbostedet matr.nr. 2 og 3c i 
Karup, stående for hartkorn 2 tdr 2 fdk 2 alb og 2 skp 1 fdk ¾ alb, med påstående bygninger, sæd, 
avl og afgrøde, samt i boets løsøre, som de ansatte til værdi 600 rd, alt med prioritet næstefter de 
derpå for tiden hvilende tinglæste forhæftelser, samt aftægten til Niels Veller Hansen og hustru efter 
kontrakt af 21. december 1860.

Så længe børnene nyder underholdning og opdragelse i hjemmet, svares ingen renter af arven; men 
de dem tillagte beløb må fra den tid dette ophøre blive at forrente med 4% årlig, ligesom selve kapi-
talerne bliver at udbetale, når de bliver 18 år gamle, eller når udbetaling i øvrigt lovholdelig kan for-
dres.

En ekstrakt af dette skifte bliver at tinglæse på enkemandens bekostning.

Efter at enkemanden havde betalt afdrag på skifteomkostningerne 14 rd samt tilforpligtet sig at be-
tale resten inden 1 måned fra dato, og lovet at holde skifteretten og de umyndige fri for krav og an-
svar for enhver på boet hvilende gæld, blev boet ham ekstraderet til fri rådighed.
Skiftet sluttet, og det passerede efter et oplæs, med underskrift bekræftet.  

Hans Nielsen   Jens Jensen

Vidner:    L. Sørensen V. Jensen

Skifteretten hævet.

Kilde: Lysgård og Hids herreders skifteprotokol 1856-1863: (B47-333 side 373)



 
 

AFTÆGTSKONTRAKT 
 

Mellem os undertegnede, hidtilværende gårdejer Hans Nielsen af Karup som aftægtsnyder og 
gårdejer Jens Hansen af Karup som aftægtsyder er indgået følgende aftægtskontrakt: 
 
Jeg Jens Hansen forpligter mig og efterfølgende ejere af min nedenanførte ejendom til at yde mine 
forældre hidtilværende gårdejer Hans Nielsen og hustru Inger Kirstine Jensen nedenanførte 
livsvarige aftægt: 
 
Aftægtsyderen leverer aftægtsnyderen årlig: 
-  2 tdr. 6 skp. Rug, 6 skp. Byg, 6 skp. Boghvede. Halvdelen hver 1. maj og 1. november. 
-  3 tdr. kartofter hver 1. november. 
-  2 lispund saltet og røget flæsk, taget fra forbørsten af et svin. 2 pund ister, 12 pund fersk ørred. 
   Leveres til hvert års jul. 
-  8 pund smør, nemlig 2 pund til Mikkelsdag og 2 pund til hver af de 3 højtider. 
-  4 pund kaffetøj, til hvert års jul. 
-  2 fdk. Salt, til hver 1. oktober. 
-  4 potter kornbrændevin, til hvert års jul. 
-  4 snese friske hønseæg, halvdelen hver jul og halvdelen hver påske. 
-  6 pund skråtobak, 10 kr. i penge, leveres med halvdelen hver 1. maj og 1. november. 
-  5 læs hedetørv til 8 snese læsset og 10 læs skudtørv til 20 snese læsset. Samtlige tørv leveres i 
   rette bjergningstid gravet, tørret, hjemkørt og ordentlig sat i stak ved aftægtsfolkenes bolig og 
   tilbørlig hyllet og tildækket for regn og uvejr. 
-  Rughalm, frisk til en seng en gang hvert år til den tid det af aftægtsnyderen begæres. 
 

2. 
Aftægtsyderen leverer aftægtsnyderen daglig: 
Fra hvert års 1. maj til 1. november 2 potter sød, nymalket mælk om dagen og fra hvert års 1. 
november til hvert års 1. maj 1 pot sød, nymalket mælk om dagen. 
 

3. 
Aftægtsnyderen er berettiget til en gang for alle at udtage af gårdens fåreflok 4 uklippede får efter 
eget valg. Disse får er aftægtsyderen forpligtet til at passe, fodre og græsse forsvarligt til enhver tid 
såvelsom deres yngel indtil hvert års 1. november. Aftægtsmanden er berettiget til at anskaffe og 
indsætte på foder andre får i stedet for de oprindelige indsatte, når som helst han ønsker det. 
 

4. 
Aftægtsyderen overlader aftægtsfolkene til fri og udelukkende rådighed uden vederlag som 
beboelseslejlighed de 3 sydligste fag af ejendommens stuehus med derværende kakkelovn og 
komfur. Den ved samme ende af stuehuset beliggende have, der skal indhegnes af aftægtsyderen 
overlades aftægtsfolkene på samme måde til fri og udelukkende rådighed og skal aftægtsyderen 
ligeledes uden vederlag levere aftægtsfolkene fornøden gødning til haven. Der forbeholdes 
aftægtsfolkene uhindret brug og benyttelse af gårdens brønd og brøndredskaber. Skulle 
aftægtsboligen beskadiges eller forgå ved ildsvåde skal aftægtsyderen være pligtig at forskaffe 
aftægtsfolkene anden ligeså god bopæl på sin bekostning, indtil aftægtsboligen på yderens 
bekostning er istandsat eller genopført, hvilket skal ske snarest muligt. 
 

5. 
I sygdoms og svagheds tilfælde skal aftægtsyderen yde aftægtsfolkene fornøden pleje af enhver art 
således som en god søn bør sørge for sine forældre. Han skal derhos være pligtig, når det af 
aftægtsfolkene forlanges, at hente og befordre præst og læge til dem på sin bekostning såvelsom til 
at anskaffe og betale de lægemidler, lægen måtte foreskrive nogen af aftægtsfolkene at bruge. 
Derhos skal aftægtsyderen være pligtig på anfordring at bringe aftægtsfolkenes korn til og fra mølle 
 



samt til at yde aftægtsfolkene befordring på 4 rejser på ikke over 3 mil frem og 3 mil tilbage uden 
vederlag hvert år.

6.
Når aftægtsfolkene afgår ved døden, skal aftægtsyderen være pligtig at foranstalte og bekoste deres 
hæderlige begravelse overensstemmende med egnens skik.

7.
Det skal til enhver tid stå aftægtsfolkene frit for at tage bopæl andetsteds end i aftægtsboligen, der 
dog atter skal stilles til deres rådighed, når de forlange det – dog bør der gives aftægtsyderen 3 må-
neders varsel i begge tilfælde. Når aftægtsfolkene tager bolig andetsteds end i aftægtsboligen aflø-
ses de foran i posterne 2,4 og 5 betingede ydelser med et pengevederlag af 100 kr. – et hundrede 
kroner  årlig,  der  betales  fjerdingårsvis  forud  den første  dag i  hvert  kvartals  første  måned.  Når 
aftægtsfolkene på ny tager ophold i aftægtsboligen ophører afløsningen og de oprindelige ydelser 
leveres atter.
De i posterne 1, 3 og 6 ommeldte ydelser præsteres også når aftægtsfolkene fraflytter aftægtsboli-
gen, dog er aftægtsyderen ikke pligtig at levere de i post 1 nævnte ydelser i større afstand end 2 mil 
fra gården, og aftægtsfolkene må altså eventuelt opgive et leveringssted, der ligger inden for denne 
afstand.

8.
Til sikkerhed for aftægten pantsætter jeg underskrevne gårdejer Jens Hansen af Karup herved den 
mig ifølge skøde af dags dato, der tinglæses samtidig hermed, tilhørende ejendom 
Matr.no. 2a af Karup by og sogn af Hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper, 0 Fjerdingkar, 2 Album 
og
Matr.no. 3c af ”    ” ”  ”   ”

” 0   ”
 2 ”  1   ”

 ¾      ”
Med påstående bygninger, disses mur- og nagelfaste tilbehør, besætning, inventarium, avl, afgrøde, 
høstet og uhøstet på mark og i hus så og det pantsatte assurancesum i ildsvådetilfælde, alt med før-
ste prioritets panteret, dog således at de ejendommen påhvilende behæftelser ifølge fire tinglæste 
kontrakter skulle respekteres. Det bemærkes derhos, at der er ældre adkomstmangel med hensyn til 
Matr.no. 3c.

9.
For det stemplede papirs skyld anslås aftægtens værdi til kr. 300 årlig eller for 5 år kr. 1500,00, 
hvoraf beregnes 2/3% stempelafgift med kr. 10,00.

10.
Det er en selvfølge, at alt hvad der skal ydes aftægtsfolkene skal være gode sunde velrensede varer 
og god købmandsvare.

Til bekræftelse med vore underskrifter vidnesfast. Kjellerup den 24. marts 1890.
Som aftægtsyder:  Jens Hansen Som  aftægtsnyder:   Hans  Ni-
elsen
Til vitterlighed: Schou Christian Siersted

Læst den 28. marts 1890. Christian Siersted   konst.

Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP49 fol. 824) 



 
 
 
 

AFTÆGTSKONTRAKT 
 

Underskrevne husejer Niels Veller Hansen, der under d.d. af min fader Hans Nielsen er bleven 
tilskødet den ham hidtil tilhørende parceller Matr.nr. 2b af Karup og Matr.nr. 1e af Kølvrågaard 
forpligter her såvel mig som denne ejendoms efterfølgende ejer til så længe de leve at give bemeldte 
min fader og hustru Inger Kirstine Jensen følgende årlige aftægt: 
 

1. 
Til underholdning for aftægtsfolkene giver jeg dem årlig 1 td 3 skp rug, 3 skp byg, 2 skp boghvede, 
1 td 3 skp kartofler, 1 lispund flæsk, saltet og røget taget fra forbøsten (boven)  af et svin, 1 pund 
ister, 6 pund fersk ørred, 4 pund smør, 2 pund kaffetøj, 1 fdk salt, 2 potter kornbrændevin, 2 snese 
friske hønseæg, 3 pund skråtobak samt 5 kr. 33 øre, hvilket alt leveres således: Rug, byg, boghvede 
med halvdelen hver 1. maj og 1. november. Kartoflerne hver 1. november. Flæsk, ister og ørred til 
hvert års jul. Smørret leveres med 1 pund hvert års Mikkelsdag og 1 pund til hver af årets 3 højtider. 
Brændevinen og kaffetøjet til hvert års jul. Saltet til hvert års 1. oktober. Æggene med en snes til 
hvert års jul og påske. Skråtobakken og pengene hver 1. maj og 1. november. 
 
Endvidere er aftægtsfolkene berettigede til en gang for alle at udtage af gårdens fåreflok 2 
uklippede får som yderen skal fodre og græsse forsvarligt med deres yngel til hver 1. november. 
 

2. 
Aftægtsyderen er forpligtet til at give aftægtsfolkene forsvarlig og omhyggelig pleje i sygdom eller 
alderdomstilfælde samt pligtig til at hente præst og læge til dem, når forlanges samt til at betale 1/3 
af lægeløn og medicin. 
 

3. 
Til aftægtsfolkenes begravelse skal yderen betale et vederlag af 50 kr., der betales når den første er 
afgået ved døden. 
 
Samtlige præstationer efter denne kontrakt anslås med hensyn til stemplet papir til for 5 år at have 
en værdi af 500 kr. og det hele gives herved 1. prioritets panteret i den forommeldte ejendom 
Matr.no 2b af Karup af hartkorn 5 skp 2 fdk med påstående bygninger, sæd, avl og afgrøde, 
besætning og inventarium. I søgsmålstilfælde er forordningen af 25. januar 1828 anvendelig.  
 
Retsanmærkning om 2 kontrakter om vand læste henholdsvis 7. december 1860 og 28. april 1871, 
frafaldes. 
Til bekræftelse med min underskrift. P.t. Kjellerup den 16. december 1880. Niels Veller Hansen 
Til vitterlighed:   J.J.Jensen   B.Møller 
 
Læst 11. februar 1881. Herholdt 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skødeprotokol: (B47-SP42 fol. 378) 



 
 
 
Jens Hansen var født 3. aug. 1863 på anneksgården, og han blev døbt 16. august i Karup kirke. 
 
Viet 4. juni 1889 i Karup kirke ungkarl og gårdbestyrer Jens Hansen, anneksgården til pige Jensine 
Kirstine Jensen, Vallerbæk. Forloverne var husmand Hans Nielsen og husmand Jens Hansen.  
Jensine Kirstine var født 2 marts 1868 i Vallerbæk, og hun blev hjemdøbt 9. marts. Dåben blev 
publiceret 9. april i Karup kirke. Hun var datter af boelsmand Anders Jensen og hustru Bodil 
Christine Nielsen i Vallerbæk.  
 
Jens Hansen overtog anneksgården efter faderen 24. marts 1890. Der blev samtidig oprettet
aftægtskontrakt. Gården var på: matr. 2a: 1 tønde, 3 skæpper, 0 fjerdingkar og 2 album. Matr. 3c: 0 
tønde, 2 skæpper, 1 fjerdingkar og ¾ album.   
Der var følgende hæftelser på ejendommen: 

a. Kontrakt med Feddersen m.fl. betræffende afbenyttelsen af et vandløb, dat. 29. nov. 1860. 
b. Lejekontrakt til Christen Knudsen på et stykke jord, kirkegårds agre kaldet. dat. 16. okt. 1834. 
c. Lejekontrakt til Johan Peder Jakobsen om afbenyttelse af et stykke ejendom, dat. 16. okt.1836 
d. Kontrakt om afbenyttelse m.m. af en vandledning, Mølleåkanalen dat. 23. apr. 1871. 

 
Omkring århundredeskiftet, hvor jernbanen Herning-Viborg planlægges og siden kommer til byen i 
1906, må Jens afgive en del jord til dette formål, nemlig 5550 m2 af matr. 2a og 2450m2 af matr. 3c. 
Samtidig betyder jernbanens ankomst, at mange af de hidtil anvendte veje og stier bliver skåret 
over, og nye må etableres. Det er formentlig det, som gør sig gældende i f.m. følgende servitut: 
”9. deklaration, hvorefter ejeren af matr. 7a m.fl. i Karup har ret til vej over 2a, dat. 22. juni 1895”.  
 
Jens Hansen døde pludselig den 2. april 1905 og efterlod foruden enken Jensine Kirstine Jensen 5 
børn.  
Jensine Kirstine Jensen fik tilladelse til at forblive hensiddende i uskiftet bo.  
 
Det er uvist, hvordan gården blev drevet de følgende mange år. Sønnerne var jo ikke ret gamle, og 
enken havde formentlig nok at se til med husholdningen og de 5 børn. 
Gården blev formentlig drevet med hjælp af fremmed arbejdskraft, i hvert fald er den senere 
svigersøn Jens Jensen (Uhre), (Jens Staulund Jensens oldebarn) på et tidspunkt bestyrer.  
I folketællingen 1906 ses Hans Hansen [f. 5/11 1878 fra anneksgården] som bestyrer. Han var 
halvbroder til Niels Veller Hansen, som byggede på Gallehøj, matr. 2b.  
 
Enke Jensine Kirstine solgte den 15. maj 1933 anneksgården til sønnerne Anders og Hans, og hun 
blev boende på gården indtil hun døde.  
 
Jensine Kirstine døde 16. oktober 1941 på anneksgården i Karup.  
Der er ikke skifter efter Jens Hansen og Jensine Kirstine.  
 
Jens Hansen og Jensine Kirstine Jensens børn: 
 

1.  Inger Marie Kirstine Hansen, født 5. september 1890. Hun blev hjemdøbt 7. september, og  
dåben blev publiceret i Karup kirke den 26. oktober. Se Ad 1.  

2.  Hans Christian Hansen født torsdag den 25. august 1892 og døbt den 4. sept. i hjemmet. Han 
blev fremstillet i Karup kirke den 2. oktober. Hans Christian døde 12. oktober 1892.  

3. Hansine Hansen født lørdag den 9. september 1893 og døbt 24. september i Karup kirke. 
Hansine døde 11. oktober 1962 på Karup mark, og blev begravet 16. oktober på Karup 
kirkegård, 69 år gammel. Hun var husbestyrerinde på Karup Mark. Ugift.  

Jens Hansen 1890 – 1905 



1. Anders Christian Hansen, født 11. maj 1895 og døbt 3. juni i Karup kirke. Overtager an-
neksgården 

2. Kristine Hansen, født 5. december 1897 og døbt 19. december i Karup kirke. Død 21. febru-
ar 1899 og begravet 25. februar på Karup kirkegård. 1 år. 

3. Hans Veller Hansen, født 29. maj 1899 og døbt 4. juni i Karup kirke. Overtager anneksgår-
den

4. Kirstine Hansen, født 10. september 1901, døbt 13. oktober i Karup kirke. Se Ad 6.
   

Ad 1. Inger Marie Kirstine Hansen
Inger Marie Kirstine blev viet den 26. november 1907 i Karup kirke til Jens Jensen af Neder Uhre. . 
Han var søn af gårdejer Anton Jensen og hustru Inger Marie Andersen, Neder Uhre. Jens Jensen var 
født i Neder Uhre den 21. august 1887. Forloverne var boelsmand Niels Veller Hansen, Karup og 
gårdmand Anton Jensen, Uhre.  Parret er ikke fundet døde i Karup kirkebog indtil 1968 incl. 

Inger Marie Kirstine døde 9. marts 1969 i Uhre, Grove sogn og blev begravet 13. marts på Karup 
kirkegård. 78 år. Gårdejer Jens Jensen overlever hende 

Inger Marie Kirstine Hansen og Jens Jensens børn:
1. Ingrid Amanda Jensen f. 2. august 1907 på anneksgården og døbt 18. august i Karup kirke. 

Den udlagte barnefader var Jens Jensen af Neder Uhre, som for tiden var soldat i Viborg. Moderen 
16 år gammel. 

2. Anna Marie Jensen f. 1. apr. 1911 i Uhre, døbt 16. april i Karup kirke.
3. Anton Jensen f. 8. apr. 1913 i Uhre, døbt 18. apr. i Karup kirke.
4. Jens Thorvald Jensen f. 20. apr. 1915 i Uhre, døbt 9. maj i Karup kirke.
5. Hans Ville Jensen f. 24. maj 1917 i Uhre, døbt 9. maj i Karup kirke.
6. Aage Henry Jensen f. 19. juni (Grove kirkebog) 19. juli (Karup kirkebog) i Uhre, døbt 31. 

juli i Karup kirke.
7. Henning Vagn Jensen f. 6. dec. 1924 i Uhre, døbt 26. dec. i Karup kirke.
8. Evald Thorkild Jensen, født 13. august 1929 i Uhre, døbt 29. september i Karup kirke.
9. Bent Ove Jensen f. 30. april 1931 i Uhre, døbt 7. juni i Karup kirke. 



Folketællinger Jens Hansen (den yngre) og enken Jensine Kirstine, anneksgården. 
FT 1890 en gård, matr. 2a: 
Hans Nielsen  64   18/2  1825  Karup husfader, avlsbruger 
Inger Kjerstine Jensen 56   23/4  1833  Haderup hans hustru 
Jens Hansen  26    3/8   1863  Karup medhjælper 
Jensine Kjerstine Jensen 21    2/3   1868     ” hans kone 
Jens Peder Nielsen 19  11/10 1870                        tjenestkarl 
 
FT 1901  
Hans Nielsen     aftægtsydende 
Inger Kirstine Jensen    hans kone 
Jens Hansen     husfader 
Jensine Kirstine Jensen    hans kone 
Inger Marie Kirstine Hansen 5/9    1890 (7/9)      ” barn 
Hansine Hansen  9/9    1893      ”     ” 
Anders Kristian Hansen 11/5  1895      ”     ” 
Hans Veller Hansen 20/5  1899 (29/5)         ”     ” 
Johanne Kirstine Nielsen 15/8  1822      ” enke, aftægtskone 
Hans Hansen  11/9  1831      ” ugift tjenestkarl 
 
FT 1906  
Sine Hansen     enke, husmoder 
Inger Marie Hansen    barn 
Hansine Hansen        ” 
Kristian Hansen        ” 
Hans Veller Hansen         ” 
Kirstine Hansen        ” 
Hans Hansen  5/11  1878  Karup bestyrer 
Niels Christian Hansen 20/3  1886   tyende 
 
FT 1911  
Jensine Kirstine Hansen    enke, husmoder 
Hansine Hansen     datter 
Anders Kristian Hansen    søn 
Hans Veller Hansen       ” 
Kirstine Hansen     datter  
Jens Anton Hansen    tjenestkarl, landbrug 
 
FT 1916  
Sine Hansen     enke, husmoder, landbrug 
Anders Hansen     barn, tjenestkarl 
Hans Veller Hansen    barn, tjenestkarl 
Kirstine Hansen     datter, tjenestpige 
 
FT 1921  
Sine Hansen     enke, husmoder, landbrug 
Anders Kristian Hansen    søn, landbrug 
Hans Veller Hansen      ”     ” 
Kirstine Hansen     datter, landbrug 
Hansine Hansen        ”            ” 
 
FT 1925  
Jensine Hansen     enke, husmoder, gårdbestyrer 
Hansine Hansen     datter 
Kristian Hansen (Anders)    søn 
 
FT 1930 
Jensine Kirstine Hansen    husmoder, gårdbestyrer 
Anders Christian Hansen    barn 
Hans Veller Hansen       ” 
Hansine Hansen        ” 



 
SKØDE 

 
Underskrevne gårdejer Hans Nielsen af Karup tilstår og vitterliggør herved, at jeg har solgt, ligesom 
jeg herved skøder og endelig overdrager til min søn Jens Hansen af Karup den mig ifølge skøde af 
21. december 1860, tinglæst 16. august 1861 tilhørende gård i Karup, der efter passeret udstykning 
og frasalg er skyldsat under: 
Matr.no  2a af Karup by og sogn  Hartkorn 1 td 3 skp  0 fdk  2 alb 
 ”  3c  ”  ”  ”  ”    ”   0  ” 2   ”  1   ”  ¾  ” 
 
Med alt ejendommens rette tilliggende, ejendommens påstående bygninger, disses mur- og 
nagelfaste tilbehør, ejendommens besætning og inventarium. Alt således som det har tilhørt mig 
ifølge min ovennævnte adkomst, hvorved dog bemærkes, at der på Matr.no 3c mangler ældre 
tinglæst adkomst. 
 
Køberen er bekendt med og skal respektere, at der på den solgte ejendom hæfter: 
a. Kontrakt med Feddersen m.fl. betræffende afbenyttelsen af et vandløb, dat. 29. november 1860 
 og tinglæst den 7. december s.a. 
b. Lejekontrakt til Christen Knudsen på et stykke jord, Kirkegårds agre kaldet, dateret 16. oktober 
 1834, læst 12. december s.a. 
c. Lejekontrakt til Johan Peder Jakobsen om afbenyttelse af et stykke ejendom, dateret 16. oktober 
 1836, læst 21. s.m. 
d. Kontrakt om afbenyttelse m.m. af en vandledning, Mølleåkanalen, dateret 23. april 1871, læst 
 28. s.m. 
 
Som vederlag for denne ejendoms overdragelse har køberen forpligtet sig til at yde mig og min 
hustru den i kontrakt af d.d. som samtidig hermed tinglæses fastsatte aftægt, der er ansat til en værdi 
af kr. 300 årlig eller for 5 år kr. 1.500,00. Da dette vederlag ikke svarer til den afhændede ejendoms 
værdi, ansættes denne med hensyn til beregningen af stempelafgiften m.v. til kr. 10.000, hvoraf for 
den faste ejendom kr. 8.000,00 og for løsøret kr. 2.000,00. 
 
Ejendommen står fra nu af for køberens regning og risiko i enhver henseende og skal herefter 
tilhøre ham med de rettigheder, herligheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har været ejet af 
mig og tidligere ejere og fri for hver mands beføjede tiltale. 
 
Stempelafgiften beregnes således: 
2/3 % af kr. 8.000,00 =                kr. 53,33 
Heri fragår for det til aftægtskontrakten benyttede stempelpapir   - 10,00 
                  Tilbage   kr. 43,33 
Gældsbreves takst af kr. 2.000,00            -   0,30 
                  Tilsammen  kr. 43,63 
 
 
Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. 
p.t. Kjellerup den 24. marts 1890.  Hans Nielsen 
 
Til vitterlighed: Schou Christian Siersted 
 
Læst den 28. marts 1890. Christian Siersted  konst. 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård, Hids og en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: 
(B47-SP49 fol. 822)  



 
 
 

 
Udskrift Af Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skifteprotokol. 

 
 
 
År 1905 den 18. april formiddag kl. 9 blev Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders 
skifteret sat på herredskontoret af den undertegnede ordinære dommer og skriver med de 
undertegnede retsvidner, hvor da foretoges 505/06 boet efter gårdejer Jens Hansen, Karup, døde 2/4 
1905. Afdødes efterlevende ægtefælle Jensine Kirstine Hansen f. Jensen mødte og opgav, at afdødes 
arvinger foruden hende er hans og hendes efterlevende fælles børn: 

1. Inger Marie Kirstine Hansen, født 5/9 1890 
2. Hansine Hansen, født 9/9 1893 
3. Anders Christian Hansen, født 11/5 1895 
4. Hans Veller Hansen, født 29/5 1899 
5. Kirstine Hansen, født 10/9 1901 

 
Hun androg om tilladelse til at forblive hensiddende i uskiftet bo. De umyndiges fødte værge 
gårdejer Niels Veller Hansen i Karup mødte, attesterede enkens dygtighed og evne til at bestride 
boet og anbefalede andragendet. 
 
Skifteforvalteren meddelte derefter enken tilladelse til at forblive hensiddende i uskiftet bo. 
 
Boet er hermed berigtiget:   Jensine Kirstine Hansen  Niels Veller Hansen 
 
Skifteretten hævet. Christopher Krabbe 
Vidner:  A. Jensen  L. P. Petersen 
 
Udskriftens rigtighed bekræftes. 
Lysgård m.fl. herreders kontor. Kjellerup den 6. oktober 1905.   L. P. Petersen 
Bedes tinglæst som adkomst for Jensine Kirstine Hansen på ejendommen Matr.nr. 2a og 3c Karup 
af hartkorn henholdsvis 1 td 3 skp 0 fdk 2 alb og 2 skp 1 fdk ¾ alb, der har tilhørt afdøde ifølge 
skøde tinglæst 28. marts 1890. Sidste købesum 8.000 kr. Retsanmærkning frafaldes. 
Kjellerup i oktober 1905. For. Vedk. L.P.Petersen. 
 
Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 20. oktober 1905 og indført i 
skøde og pantebogen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og patneprotokol: 
(B47-SP58 fol. 1543) 



 





 
 

SKØDE 
 
Undertegnede Enke Jensine Kirstine Hansen af Karup sælger, skøder og endelig overdrager herved 
til mine 2 sønner 
 Anders Christian Hansen og  
 Hans Ville Hansen, begge af Karup 
den mig ifølge tinglyst Adkomst tilhørende faste Ejendom 
 Matr.Nr. 2 a Karup by og Sogn af Hrtk. 1 Td. 2 Skp. 2 Fdk. 0 Alb. 
    ”  ”  3c ”  ” ”   ”  ” ”  0 ” 1 ”  1 ”  0 ¾ ” 
Med påstående Bygninger, disses mur- og nagelfaste Tilbehør, Besætning, Avl og Afgrøde, 
Maskiner og Inventarium. 
 
Overtagelsen sker straks, hvorfor Køberne oppebærer Assurancesummerne i Tilfælde af Ildsvaade. 
 
Køberne betaler alle fremtidig forfaldne Skatter og Afgifter af Ejendommen og oppebærer 
Indtægterne med Dags Dato som Skæringsdag. 
 
Købesummen er aftalt til 19.500 kr., som berigtiges derved, at Køberne kontant betaler 6.000 kr. 
udsteder Pantebrev for 5.000 kr. til Sælgerinden og do. for 4.000 kr. til deres Søster Ugift Hansine 
Hansen, medens Restkøbesummen 4.500 kr. afgøres derved, at Køberne paatager sig nedennævnte 
Forpligtelser overfor Sælgerinden af aarlig Værdi 300 kr. 
 

1. 
Sælgerinden skal have frit ophold i den solgte Ejendom. Hun skal have Ret til vederlagsfrit at bebo 
den i den søndre Ende af Stuehuset værende Lejlighed, som skal istandsættes og vedligeholdes af 
Køberne, som skal levere frit Ildebrændsel til Opvarmning af Lejligheden. 
 

2. 
Hun skal have gratis Kost og indtage sine Maaltider sammen med den øvrige Husstand. I 
Sygdomstilfælde skal hun have god og omhyggelig Pleje og Pasning. 
 

3. 
Saafremt hun maatte ønske at fraflytte Ejendommen, kan hun i Stedet for de under 1-2 nævnte 
Rettigheder aarlig forlange udbetalt 300 kr., men kan naarsomhelst hun igen maatte ønske det flytte 
tilbage til Ejendommen, saaledes at de under 1 – 2 anførte Bestemmelser igen træder i Kraft. 
 
Aftægtsbestemmelserne under 1 – 3 vil være at tinglyse som Hæftelse paa den solgte Ejendom med 
Prioritet efter de fornævnte 2 Pantebreve paa henholdsvis 5.000 kr. og 4.000 kr. og med Respekt for 
Servitutter og Realbyrder. 
 
Med hensyn til Servitutter henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen, idet de der anførte 
respekteres af Køberne. 
På Tro og Love erklæres, at af Købesummen er 16.000 kr. Værdien for den faste Ejendom, medens 
Resten er Vederlag for medfulgt Løsøre. 
 
Omkostningerne ved Handelen betaler Køberne. 
Sælgerinden erklærer på Tro og Love at være Enke. 
Da Købesummen er berigtiget i Overensstemmelse med foranstaaende, saa skal den fornævnte 
Ejendom fremtidig følge og tilhøre Køberne som deres retsmæssige Ejendom med de samme 
Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt Sælgerinden, fri for enhvers beføjede 
Tiltale. 

Karup, den 15. Maj 1933. 
  Som Sælger:                  Som Købere: 
 Jensine Kirstine Hansen         Anders Kristian Hansen    Hans Ville Hansen 



Underskrevne bevidner herved, at foranstaaende Underskrifter er ægte, at Dateringen er rigtig, og at 
Underskriverne er myndige.

Navn: Jens Hansen
Navn: J. M. Kuhlmann

Stilling: Gaardmand
Stilling: Particulier.

Bopæl: Vallerbæk.
Bopæl: Ikast

Fornævnte Ejendom, der ved Landbrugsministeriets Skrivelse 15/9 1932 er noteret som Landbrugs-
ejendom, er under Løbe Nr. 2 ved 7. alm. Vurdering ansat til Ejendomsskyldværdi 15.600 kr.

Grundværdi
7.200 kr.

Viborg Amtstue, den 18. Maj 1933.
Jürgensen.

Cst.

Nærværende Skøde begæres tillige lyst som pantstiftende for saavidt angaar Aftægtsbestemelserne.
For Vedkommende
Kalsbøl Madsen.

Dommerfuldmægtig.

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 79.
Lysgaard samt en Del af Hovlbjerg
Herred, den 22. Maj 1933.
Lyst. Tingbog: Bd. Karup A Bl. 3
Akt:  Skab D. Nr. 434

Skødet er endeligt.
Tillige lyst som pantstiftende m. H. t. den i Skødet indeholdte Aftægtsbestemmelser.

Genpartens Rigtighed bekræftes.      T. Biilen

At der til boet efter afdøde fhv. gårdejer Frederik Jensen, Karup, hvilket bo den 4. august 1966 er 
taget under skiftebehandling af undertegnede som eksekutor testamenti, hører ejendommen matr.nr. 
2e Karup by og sogn, skyldsat for hartkorn 2 fdk. 1 ¾ alb. meddeles herved.
Viborg, den 24. august 1966. ? Jensbye

Dommerkontoret i Kjellerup:
Noteret i tingbogen for Kjellerup ret den 25/8 1966. Tingbog Karup I okt. D 451. Wemmentorp

Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B346-SG30)



 
 
 
Moderen enke Jensine Kirstine Hansen sælger den 15. maj 1933 anneksgården til sønnerne Anders 
Christian og Hans. Gårdens matrikler består af 
matr. 2a 1 tønde 2 skæpper 2 fjerdingkar 0 album 
matr. 3c 0 tønde 1 skæppe 1 fjerdingkar ¾ album. 
Købesummen var aftalt til 19.500 kr. som berigtiges derved, at køberne kontant betaler 6.000 kr., 
udsteder pantebrev for 5.000 kr. til moderen og pantebrev for 4.000 kr. til deres ugifte søster 
Hansine Hansen, medens restkøbesummen 4.500 kr. afgøres derved, at køberne påtager sig 
forpligtelser overfor moderen af årlig værdi af 300 kr. (Se skøde – og panteprotokol) 
 
Den 22. april 1938 er der afgået areal fra 2a og 3c til offentlig vej.  
 
Følgende er at læse i ”Vort Sogns Historie”: 
”I 1933 overtog Anders Chr. Hansen gården sammen med sin broder Hans Veller Hansen, efter 
deres forældre med et areal på 100 tdr. land, men i 1940 overtog Anders Chr. Hansen den alene. 
Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer og var tidligere betydelig større, men der 
er udstykket en del herfra. Der var tidligere en del hede, men det er nu opdyrket. Stuehuset er ældre, 
men restaureret, og alle udbygninger har Anders Chr. Hansen ombygget. der er også anskaffet 
nutidens maskiner og redskaber og normal besætning er i dag 20 kreaturer, 1 hest og traktor samt 
svin og fjerkræ” 
Omkring 1935 traf de to brødre beslutning om at gå hver til sit. Det aftaltes, at Anders Christian 
Hansen skulle blive siddende på anneksgården, mens broderen Hans Veller Hansen, der var midt i 
30’erne, skulle etablere et nyt, selvstændigt landbrug, hvor han kunne slå sig ned på en udstykning 
på 46 tdr. land.  
 
I 1940 flyttede Hans sammen med søsteren Hansine som husbestyrerinde ud på en udstykning fra 
anneksgården.  

Hans Veller Hansen 1933-1940 
 

Følgende udpluk fra Midtjyllands Avis 26. maj 1979 ifm. Hans Hansens 80-års fødselsdag:
”Tirsdag den 20. maj fylder gårdejer Hans Veller Hansen, Karup 80 år. For Hans Veller Hansen  

har Karup og Karup-egnen været den hele tilværelse. Han er født på Anneksgården, hvorfra hans  

gård senere blev udstykket, og derved blev han nabo til sit fødehjem.

I 1935 byggede han avlsbygninger på de udstykkede 46 tdr. land, og fire år senere byggede han 

stuehuset. 

Foruden landbruget har læplantning været Hans Veller Hansens store interesse, og han kan tillæg-

ges stor fortjeneste for de mange læplantninger, der er på Karup-egnen. Nu er han pensionist, og 

det bliver ikke til det helt store med hverken landbrug eller læplantning, men så meget mere kan  

han se tilbage på de mange virksomme år og nyde tilværelsen, som den nu engang former sig for  

en, når helbredet ikke mere er det allerbedste. Han og hustruen Lilly Hansen bor fortsat på ejen-

dommen”. 



 
 
 
Anders Christian Hansen var født den 11. maj 1895 på anneksgården, og han blev døbt 3. juni i 
Karup kirke.  
 
Moderen, enke Jensine Kirstine Hansen solgte den 15. maj 1933 anneksgården til sønnerne Anders 
Christian og Hans. Gårdens matrikler bestod af: 
matr. 2a 1 tønde 2 skæpper 2 fjerdingkar 0 album 
matr. 3c 0 tønde 1 skæppe 1 fjerdingkar ¾ album. 
Købesummen var aftalt til 19.500 kr. som berigtiges derved, at køberne kontant betaler 6.000 kr., 
udsteder pantebrev for 5.000 kr. til moderen og pantebrev for 4.000 kr. til deres søster ugifte 
Hansine Hansen, medens restkøbesummen 4.500 kr. afgøres derved, at køberne påtager sig 
forpligtelser overfor moderen af årlig værdi af 300 kr.  
 
Den 22. april 1938 er der afgået areal fra 2a og 3c til offentlig vej.  
 
Følgende er at læse i ”Vort Sogns Historie”: 
”I 1933 overtog Anders Chr. Hansen gården sammen med sin broder Hans Veller Hansen, efter 
deres forældre med et areal på 100 tdr. land, men i 1940 overtog Anders Chr. Hansen den alene. 
Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer og var tidligere betydelig større, men der 
er udstykket en del herfra. Der var tidligere en del hede, men det er nu opdyrket. Stuehuset er ældre, 
men restaureret, og alle udbygninger har Anders Chr. Hansen ombygget. der er også anskaffet 
nutidens maskiner og redskaber og normal besætning er i dag 20 kreaturer, 1 hest og traktor samt 
svin og fjerkræ” 
 
Omkring 1935 træffer de to brødre beslutning om at gå hver til sit. Det aftales, at Anders Christian 
Hansen skal blive siddende på anneksgården, mens broderen Hans Veller Hansen, der er midt i 
30’erne, skal etablere et nyt, selvstændigt landbrug, hvor han kan slå sig ned på en udstykning på 46 
tdr. land.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anders Christian Hansen 1933-1967 



 





 
 
 
Karlo Krogh Hansen blev født 18. marts 1941 på Anneksgården, og han blev døbt den 30. marts i 
Karup kirke.  
 
Karlo Krogh Hansen overtog Anneksgården den 1. juli 1967. Han byggede samtidig et parcelhus på 
Åhusevej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karlo Krogh Hansen 1967-1979 


