
Ejendom 24     Bakkegaard      Vallerbækvej 69 

 

Ejer:  

 

1853  Mikkel Simonsen køber parcel 7b af Visti Jacobsen fra ejendom 7 til ny ejendom 24. 

1864   Køber en parcel 11e af Jens Christian Sørensen fra ejendom 8. 

1888  Rasmus Pedersen.  

1888   Køber en parcel 12f af Niels Nielsen fra ejendom 12. 

1888   Kontrakt mellem Rasmus Pedersen og Jacob Vistisen på et engstykke. 

1902   Mageskifter og afstår parcel 7k til Knud Jensen, ejendom 19. 

1902   Mageskifter og får parcel 8r fra Knud Jensen, ejendom 19. 

1914   Køber parcellerne 6g og 6ao af Christen Frandsen ejendom 23. 

1937  F.S. Jacob Pedersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.S. = formandens søn 

 

 



 
 
 
Mikkel Simonsen blev født den 23. december 1825 og var søn af boelsmand Simon Sørensen 
Snedker og hustru Maren Sørensdatter i Skræ. 
 
Han blev gift 25 år gl. den 28. december 1849 i Karup med Ane Vistisdatter, der var 31 år og datter 
af Visti Jacobsen og hustru Anne Cathrine Jespersdatter, ejendom 7 i Karup. 
 
I juli 1850 blev deres første barn født, og da var Mikkel Simonsen indkaldt som soldat, og Ane 
boede på gården hos sine forældre. 
 
I 1853 køber han en parcel, matr. Nr. 7b med påstående bygning og starter et husmandssted. I 1864 
køber han mere jord til. Dette sted beholder han indtil 1888. Da er skødet underskrevet med den nye 
ejer, men denne har overtaget det noget før, hvornår ved vi ikke helt sikkert.  
Ægteparret flytter ud til datteren i Skåphus i Sunds sogn. Her bliver de boende som aftægtsfolk 
indtil de dør. 
 
Ane Vistisen døde den 2. marts 1896 og blev begravet i Sunds. 
Mikkel Simonsen døde den 29. november 1911 og blev ligeledes begravet i Sunds. 
 
 
Børn af Mikkel Simonsen og Ane Vistisdatter: 
1. Marie Cathrine Mikkelsen, født 8. juli 1850 i Karup. 
2. Ane Cathrine Mikkelsen, født 18. september 1854 i Karup.  
3. Simon Mikkelsen, født den 29. august 1858 i Karup. 
 
Ad 1. Marie Cathrine Mikkelsen, født 1850: Gift 10/7 1877 i Karup: Ungkarl Wisti Wistisen, 30 år 
   gl, og søn af husmand Philip Wistisen og Dorthe Marie Poulsdatter, ejendom 19 på Karup   
   mark, og sypigen Marie Cathrine Mikkelsen, 27 år. 
 
Ad 2. Ane Cathrine Mikkelsen, født 1854: Død 22/5 1881 i Karup, 27 år, af mavebetændelse. 
 
Ad 3.  Simon Mikkelsen, født 1858: Død 14. maj 1874 i Karup, 15¾ år, af nervesvækkelse. 
 
 
Folketælling 1850. Karup. 
Ane Vistisdatter    32 år gift født i Karup   Boede hjemme hos forældrene. 
 
Folketælling 1855. Karup. 
Mikkel Simonsen    31 år gift født i Thorning  Husejer, husfader. 
Ane Vistisdatter    37 år gift født i Karup   Hans kone. 
Maria Cathrine Mikkelsen   5 år   født i Karup   Deres barn. 
Ane Cathrine Mikkelsen   1 år   født i Karup   Deres barn. 
 
Folketælling 1860. Karup.   Der er fejl i folketællingen. 
Mikkel Simonsen    35 år  gift født i Thorning  Husmand 
Ane Wistisen     42 år  gift født i Karup   Hans kone. 
Ane Marie Mikkelsen  10 år   født i Karup   Deres barn. 
Ane Cathrine Mikkelsen   6 år   født i Karup   Deres barn. 
Simon Mikkelsen      2 år   født i Karup   Deres barn. 
 

Mikkel Simonsen  1853 - 1888 

 



Folketælling 1870. Karup. 
Mikkel Simonsen    44 år gift født i Thorning  Husfader, husmand. 
Ane Vistisdatter    50 år gift født i Karup   Husmoder. 
Ane Kathrine Mikkelsen 15 år   født i Karup   Datter. 
Simon Mikkelsen    11 år   født i Karup   Søn. 
 
Folketælling 1880. Karup. 
Mikkel Simonsen    54 år gift født i Thorning  Husfader, husmand. 
??         11 år   født i Randers   Plejesøn. 
Folketælling 1880. Thorning. Tillægsliste. 
Ane Vistisen     62 år gift født i Karup   Husmoder. Egentlig opholdsted: Karup. 
(Hun opholdt sig hos gårdmand Anders Kristian Nielsen og hustru Marie Kristine sammen med 
mandens moder, Mette Marie Simonsdatter, 64 år). 
 
 
Folketælling i Skaaphus, Sunds sogn: 
1890: 
Ane Vistisen     72 år gift født i Karup   aftægtskone 
Opholder sig hos datteren Marie Katrine Mikkelsen og svigersønnen Visti Vistisen. 
Mikkel Simonsen    64 år  gift   født i Thorning  aftægtsmand 
Opholder sig midlertidig i Haderup. Er ellers hos datteren og svigersønnen. 
 
1901: 
Mikkel Simonsen    22. dec. 1825 i Thorning enke lever af sin formue 
Bor hos sin datter og svigersøn.  
 



 
 

SKØDE 
 
Jeg underskrevne selvejergårdmand Visti Jacobsen i Karup tilstår og herved vitterliggør for mig og 
mine arvinger at have uden nogen skriftlig købekontrakt solgt og afhændet og herved sælger, skøder 
og aldeles overdrager til min svigersøn Mikkel Simonsen af min gårds oprindelige hartkorn 1 Tønde 
1 fjerdingkar 1¼ Album, gammelskat 9 Rd 19 Sk, parcellen Matr.No 7b med hartkorn 2 Fjerdingkar 
1 Album med på samme påstående bygninger alt i overensstemmelse med det kongelige 
indenrigsministeriets bevilling af 16. juli 1853 for den akkorderede købesum 100 Rbd, et hundrede 
rigsbankdaler og på vilkår, at han udreder og tilsvarer alle kongelige skatter og afgifter af bemeldte 
parcel fra 1. oktober d.å. at regne og fremdeles. Og da køberen bemeldte min svigersøn nu har gjort 
mig ret og rigtighed for bemeldte købesummen 100 Rbd, så erklærer jeg for mig og arvinger ingen 
anden ret eller rettighed at have til den solgte parcel, men tilskøder ham den med alle de rettigheder 
og byrder som jeg det selv har ejet efter vielsesattest af 4. juli 1817, læst ved Lysgård og Hids 
herreders ret den 7. juli s.å. hvorhos bemærkes at indretningen med vandledningen til enge og 
jorders forbedring der falder over bemeldte parcels jorder, skal fremdeles vedblive at gå og 
respekteres af køberen såvelsom af efterkommende ejere. Forevist hjemler jeg det solgte fri og frelst 
for hver mands tiltale. 
Til bekræftelse under min hånd vidnefast. Karup den 19. oktober 1853. Visti Jacobsen 
 
Til vitterlighed.      Blicher Jens Christian Sørensen 
 
Da Indenrigsministeriet under 16. juli 1855 har approberet udstykningen af Visti Jacobsens gårds 
jorder Matr.No 7b i Karup by og sogn, således at der her må afhændes til Mikkel Simonsen den 
bebyggede og solgte parcel Matr.No 7b af hartkorn 2 Fjerdingkar 1 Album og gammelskat 66 Sk.
så vides fra Viborg stiftamt den 30. december 1853.    Bretten 
 
Læst den 13. januar 1854. Anm. Sælgerens adkomst er tinglæst 7. juli 1817 /:10-529:/. 
Ejendommen er behæftet med 200 Rbd efter obligation af 12. december 1844 /:21-29:/ og den 20. 
Februar /:22-752:/ er læst om forening angående afbenyttelsen af vandet i Haller å. 
                     Haxthausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde:  
Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: 
(B47-SP26 fol. 429)  

 



20. maj 1859 som søn af husmand og tømmermand 
 
 
Rasmus Pedersen blev født den 20. maj 1859 som søn af husmand og tømmermand Lars Peder 
Christensen og hustru Cathrine Margrethe Bertel, Torning Vestermark. Lars Peder står senere opført 
som møllebygger. 
 
Rasmus Pedersen blev gift i Karup kirke den 2. november 1887 med Ane Larsen, der var født den 
28. maj 1864 som datter af husmand Jens Larsen og hustru Inger Marie Jacobsdatter af Barslund 
mark, Haderup sogn. Forlovere var Laust Peder Christensen og Mikkel Simonsen. De må have haft 
et godt forhold til Mikkel Simonsen siden han er forlover ved deres bryllup Noget familiært forhold 
mellem dem har vi ikke fundet.  
 
De købte ejendommen af Mikkel Simonsen. De har nok overtaget den ved brylluppet, men skødet 
er først underskrevet i 1888. Rasmus Pedersen køber en parcel, 12f af Niels Nielsen, den er 
underskrevet i 1887, og da står Rasmus Pedersen som tidligere af Thorning, så allerede der er han i 
Karup og har sikkert overtaget ejendommen. Han udlejer et stykke jord for 50 år til Jacob Vistisen. 
Endvidere mageskifter han med Knud Jensen noget jord og endelig køber han 2 parceller af Chr. 
Frandsen. Han havde ejendommen i mange år og først i 1937 overdrog han den til sønnen Jacob 
ifølge realregisteret.  
Ane Pedersen døde den 14. juli 1938 i Karup. 
Rasmus Pedersen døde den 14. februar 1948 i Karup ifølge gravstenen på Karup kirkegård. 
 
Rasmus Pedersen og Ane Larsens børn: 
1. Laust Peder Pedersen    født den 12. februar 1888 i Karup. 
2. Inger Marie Kathrine Pedersen født den 15. december 1889 i Karup. 
3. Ane Kathrine Pedersen    født den 30. november 1891 i Karup. 
4. Jens Kristian Pedersen    født den 6. december 1893 i Karup. 
5. Frederik Pedersen     født den 12. januar 1896 i Karup. 
6. Larsine Pedersen      født den 6. januar 1898 i Karup. 
7. Ane Margrethe Pedersen   født den 17. juni 1900 i Karup. 
8. Ottemine Pedersen     født den 28. maj 1903 i Karup. 
9. Jacob Pedersen      født den 24. november 1904 i Karup. 
 
Ad 2. Inger Marie Pedersen, født 1889. Hun blev gift den 2. naj 1918 i Karup med Therkel Frederik 
Therkildsen. 
 
Ad 4. Jens Kristian Pedersen, født 1893. Han blev gift i Karup den 11. februar 1936 med Birgitte 
Hansen. Han var da enkemand. Hans første kone Nicoline Christine Christensen Kusk var død den 
9. marts 1926 ifølge kirkebogen ved hans andet bryllup. Han var da husmand i Vallerbæk. 
 
Ad 6. Larsine Pedersen, født 1898. Hun blev gift den 12. september 1922 i Karup med Jens 
Hindkjær. 
 
Ad 8. Ottemine Pedersen, født i 1903. Hun blev gift den 7. februar 1928 i Karup med Niels Peder 
Jacobsen, husmand i Sinding. 
 
Ad 9. Jacob Pedersen, født 1904. Han overtog ifølge realregisteret ejendommen i 1937 efter 
forældrene. Året efter dør hans mor. Hans far har sikkert været på aftægt hos ham. Ifølge hans 
gravsten på Karup kirkegård er han død i 1988, og det ser ikke ud til at han har været gift. 
 
 

Rasmus Pedersen 1888 - 1937 

 



Folketællinger. Karup sogn. 
1890: 
Rasmus Pedersen       30 år         gift jordbruger 
Ane Larsen         25 år        gift hans kone 
Laust Peder Pedersen       1 år        ugift deres barn 
Inger Marie Christine Pedersen  under 1 år      ugift deres barn 
 
1901: 
Rasmus Pedersen       20/5 1859 i Thorning   gift landbrug 
Ane Larsen         28/5 1864 i Haderup   gift hans kone 
Laust Peder Pedersen     12/2 1888 i Karup   ugift deres barn 
Inger Marie Pedersen     15/12 1889 i Karup   ugift deres barn 
Ane Katrine Pedersen     30/11 1891 i Karup   ugift deres barn 
Jens Kristian Pedersen     6/12 1893 i Karup   ugift deres barn 
Frederik Pedersen      12/1 1896 i Karup   ugift deres barn 
Larsine Pedersen       6/1 1898 i Karup    ugift deres barn 
Ane Margrethe Pedersen    17/6 1900 i Karup   ugift deres barn 
 
1911: 
Rasmus Pedersen       20/5 1859 i Thorning  gift landbrug 
Ane Larsen         28/5 1864 i Haderup   gift hans kone 
Frederiks Pedersen      12/1 1896 i Karup   ugift deres barn 
Larsine Pedersen       6/1 1898 i Karup    ugift deres barn 
Margrethe Pedersen      17/6 1900 i Karup   ugift deres barn 
Ottemine Pedersen      28/5 1903 i Karup   ugift deres barn 
Jakob Pedersen       24/11 1904 i Karup   ugift deres barn 
Jens Kristian Pedersen     6/12 1893 i Karup   ugift deres barn tyende 

 



 
 

SKØDE 
 
Undertegnede Mikkel Simonsen, før af Karup, nu af Skophus, vedstår herved at have solgt ligesom 
jeg skøder og aldeles af afhænder til Rasmus Pedersen den mig ifølge skøder, læst den 12. januar 
1854 og 13. januar 1871 tilhørende ejendom, hvis jorder er betegnede og skyldsatte således: 
 
Matr.No 7b af Karup af hartkorn 2 Fjerdingkar og 1 Album 
 ”  ”  11e sammesteds af hartkorn 1 Fjerdingkar og 1 Album 
 
Tillige med de derpå værende bygninger med iværende mur og nagelfaste genstande, gødning og 
afgrøde, og hvad der i øvrigt rettelig henhører til ejendommen, alt således for længst af køberen er 
modtaget. 
 
Overdragelsen er bl.a. sket på vilkår, at køberen svarer alle skatter, afgifter og tiender af det solgte, 
som herefter opkræves, at han respekterer 3 kontrakter og overenskomster angående vands 
afbenyttelse m.v. samt at han overtager, tilsvarer og fra 11. december f.å. forrenter den ejendommen 
påhvilende gæld af 600 kr. til M.C.Nielsen eller nu hans enke ifølge 2 obligationer, med hvis 
indhold køberen er bekendt. 
 
Købesummen for den således overdragne hedeejendom har været akkorderet til 2000 kr. skriver to 
tusinde kroner, og da samme er berigtiget dels ved overtagelse af den fornævnte prioritetsgæld og 
dels på anden måde, så fraskriver jeg mig herved al lod og del i den berørte ejendom, der derimod 
herefter skal tilhøre køberen, som fuldkommen ejendom med de samme herligheder og rettigheder, 
byrder og forpligtelser, hvormed jeg selv har været ejer deraf, fri for enhvers beføjede tiltale. 
 
Til bekræftelse med min underskrift. p.t. Kjellerup den 16. juni 1888 
              Mikkel Simonsen 
Til vitterlighed:  L P Petersen   C Schou 
 
Læst 29. juni 1888.        Christopher Krabbe 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: 
Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skødeprotokol: 
(B47-SP48 fol. 443)  

 

 

 



Kontrakt. 
 
Imellem undertegnede gårdejer Jacob Wistisen og husejer Rasmus Pedersen begge af Karup er 
indgået ligesom vi herved med hinanden oprette følgende kontrakt. 

1. 
For en tid af 50, er halvtredsindstyve år fra den 1. maj d.a. at regne overdrager jeg Rasmus Pedersen 
herved til Jacob Wistisen og efterfølgende ejere af hans ejendom matr. no. 7a af Karup, til 
udelukkende brug på hensigtsmæssige måde hele det mig tilhørende engstykke, som er beliggende 
på den søndre side af den såkaldte Haller å og henhører under min ejendom matr. no. 7b af Karup. 
Bemeldte stk. eng må han og senere ejere i det angivne tidsrum gøre sig så indbringende som han 
kan ved naturlig anvendelse deraf. 

2. 
Som vederlag for den fornævnte brugsret tillægger jeg Jakob Wistisen herved Rasmus Pedersen og 
fremtidige ejere af ejendommen matr. no. 7b af Karup ret til i de såkaldte trinddamme på min 
ovennævnte ejendoms hedelod at tage årlig i det i post 1 anførte tidsrum al den mergel som han 
finder fornøden til mergling af bemeldte matr. no. 7b og må han tage den mergel, hvor det er 
belejliget for ham. Han skal selvfølgelig have læggeplads ved mergelgraven for mergelen i en 
passende tid fra det bliver opkastet til det kan blive bortført, ligesom fornøden færdsel omkring 
mergelen og mergelgraven altid skal stå ham åben, hvorfor der tillægges ham ret til færdsel ad en 6 
alen bred vej, der skal føre til mergelgraven over min fornævnte ejendom matr. no. 7a langs med 
Knud Jensens skel. 

3. 
Rasmus Jensen og senere ejere af matr. no 7b tillægges herved udelukkende ret til græsning i de 
fornævnte trinddamme på matr. no. 7a, samt på agrene der omkring imod en årlig afgift på 1 kr. 50 
øre, som skal erlægges hver 1. november for det pågældende år. Den der berørte græsning er ejeren 
af matr. no. 7a uberettiget til at overdrage nogen anden, medens har derimod er berettiget til at 
opsige bemeldte græsning til ophør den 1. november, når han selv vil udøve græsningen. 

4. 
Ved tinglæsning af denne kontrakt frabedes retsanmærkning om de på de pågældende ejendomme 
hvilende gæld og andre forhæftelser. 

5. 
Det tilføjes, at det betingede vederlag for den ved 1ste post stiftende lejeret for hele tiden kan anslås 
til 1205 kroner. 
 
Til bekræftelse med vores underskrifter. 
Karup den 16. juni 1888.                  Jacob Wistisen            Rasmus Pedersen 
 
Til vitterlighed                                  J.C.Søndberg               B. Chr. Wistisen 
 
Læst den 29. juni 1888.                    Christopher Krabbe 
 
 
 
 
Kilde: Lysgaard Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP48 side 461 og 462)  

 

 

 

 

 


