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Hessel, interiør- og 
landbrugsmuseum i 25 år 
En beretning om herregårdens erhvervelse og restaurering. 

Ved Søren Bugge Vegger, Gunderupgård, Farsø 

Den 30. marts, 1991 er det 25 år siden, at det daværende Aalborg Amt 
erhvervede den gamle herregård Hessel på Louns-halvøen. Denne dato i 
1966 blev skødet på gården underskrevet på amtets vegne af daværende 
stiftamtmand Lorch og daværende medlem af amtsrådet, gårdejer J ens 
Jensen, Gøttrup ved Farsø, på et advokatkontor i Viborg. 

Daværende kontorchef Carl Aage Larsen og undertegnede, der var 
med ved begivenheden, fik lov til at tiltræde skødeunderskriften som 
vitterlighedsvidner. 

Sælgeren af Hessel, forhenværende højskoleforstander Folmer Elle 
Jensen, havde på det tidspunkt taget ophold på et plejehjem i Viborg. 
Han- der nu var højt oppe i årene- havde i sin tid arvet Hessel efter sine 
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Hessel var i forfald da Aalborg Amt købte gården i 1966. 

forældre. Han boede dog kun på gården i sommermånederne. Den 5. 
juni s.å. forelå der tinglyst skøde til amtet på den ca. 400 tønder land 
store gård. Købesummen var 475.000 kr., ikke noget stort beløb for en 
sådan herlighed. Men skødet indeholdt da også en klausul, der i nogen 
grad tog pynten af. Køberen skulle nemlig forpligte sig til at lade den 
stærkt forfaldne ejendom restaurere, ligesom hele indboet, som med
fulgte i handelen, skulle istandsættes. Når dette var sket, skulle de enkel
te indbogenstande sættes tilbage på deres oprindelige plads i stuehuset 
»sådan som de havde stået i den tidligere ejers og hans forældres og 
bedsteforældres tid« . 

Det er bl.a. om denne restaurering og den påfølgende indretning af 
Hessel til landbrugsmuseum, at denne beretning handler. 

Men det vil være rimeligt først at kaste et blik på Bessels historie. 

H esse/s historie 

Hessel nævnes første gang i historien på Dronning Margrethes tid. Den 
23. september 1391 pantsatte Vide Videsen, der var gift med Thorkild 
Pedersens enke Elisabeth, en del af afdøde Thorkild Pedersens gods, 
nemlig Besselgård (Hesæl-) med fæstegårde til Peder Andersen Munk 
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(af slægten Tornekrans) for >>hungertrang<<. Peder Andersen Munk fik 
den 2. marts 1396 på Kongens retterting i Viborg tildømt Hessel tillige 
med tre fæstegårde. Han må så få år efter have solgt det erhvervede gods 
til kongen (Erik af Pommern, regerede fra 1397). Kongen lod den 15. 
april 1414 tage bekræftet afskrift (vidisse) af de to breve. - Hessel tilhørte 
herefter kronen indtil 1567. 1411 nævnes en hr. J ens Terkelsen på Hes
sel. Han har formentlig været præst, ligesom to senere nævnte bønder, 
Peder Raa og Niels Mortensen må antages at have været bestyrere (bry
der) el. lign. på Hessel. 
1567 overgår Hessel til Jørgen Lykke efter mageskifte med kronen. Det 
fortælles, at Jørgen Lykkes frue opholdt sig 7 år på Hessel, mens han 
gjorde krigstjeneste udenlands. Endelig 1647 bliver Hessel erhvervet af 
adelsmanden Valdemar Daa, der også ejede Bonderup (det senere Ler
kenfeldt). Valdemar Daa er bekendt for sine alkymistiske fantasier. Han 
troede fuldt og fast på, at man kunne lave guld, og hans kemiske forsøg 
herpå kostede ham efterhånden alle hans godser. Han døde i yderste 
armod i Viborg 1691. Det er om ham, H. C. Andersen beretter i eventy
ret >>Vinden fortæller om Valdemar Daa og hans døtre«. Den bekendte 
herredsfoged Kristen Sørensen Testrup, der boede på Vesterriis, fortæl
ler i sin >>Rinds Herreds Krønike« om Hessel:'' 

«Hessel var fordum ejet af Jørgen Lykke, som først lod bygge Bonde
ru p, men i Valdemar Daa's tid- som gik til agters formedelst alkymistisk 
labarering - kom Hessel fra Lerkenfeldts ejer og blev derefter beboet af 
assessor Spormand - og efter ham hans frue, Karen Fos, som var biskop 
Mathias Fos'ses datter i Aalborg. Fra hendes arvinger blev den solgt 
(1708) til en person, navnlig Anders Moldrup, som var assessor Peder 
Nielsen Moldrups broder, som boede på Vestervig Kloster. Fra ham 
blev den overdraget til en af bemeldte Peder Mollerups sønner, hvilket 
var et galt og forstyrret menneske, og da han blev søgt for en dreng, som 
han skulle havet ihjelslaget, som blev funden i en dam vesten for gården, 
for hvilken sag han blev frikendt i 1733 - blev gården solgt på auktion 
1734 til gehejmeråd Lerke, som af Lerkenfeldts gods lagde jord dertil og 
gjorde den fri. Før var der kun 40 tdr. bøndergods dertil.« 

I en årrække havde Hessel nu fælles ejer med Lerkenfeldt. 1775 blev 
Hessel overdraget til løjtnant Chr. Fr. Kaalund - der var gift med en 
datter af general Li.ittichau på Lerkenfeldt- for 21.500 rigsdaler. 

1799 havde den daværende ejer, købmand Fr. Hillerup, fået bevilling 
til at frasælge bøndergodset. Han solgte Hessel året efter- og de følgen-

Her fra Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, II bind 1868/69 pag. 36 p.p. 
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de år havde gården skiftende ejere. 1810 mistede Hessel sine hovedgårds
rettigheder.>:-

Endelig i 1828 blev Hessel købt af Jesper Lauridsen Elle, der gav 5.600 
rigsbankdaler sedler. For dette beløb fik han den - ganske vist stærkt 
forsømte gård, der på det tidspunkt havde hartk. 11 tdr. l skp. 1 fdk. 1 
alb. ufri hovedgårdstakst. Endvidere medfulgte en smule bøndergods, 
samt kirke-, korn- og kvægtiende af 52 tdr. i Louns sogn og af 50 tdr. i 
Alstrup sogn, dertil 3 jordløse huse i Louns og 2 huse på Hessel mark. I 
handelen medfulgte bl.a. også »den på gården i nummer værende ved 
Det slesvigske Kurasier-regiment stående, gamle sorte Kurasier hest«.>:
Hessels bygninger var assurerede for 6.400 rigsbankdaler sølv. Der var 
tilføjet i skødet, at dersom de to kirker, Louns og Alstrup >>som nyligen 
var istandsatte af ejeren (Hessel), skulle tage betydelig skade ved uvejr 
eller sligt inden næste års første maj, da skal køber og sælger stå halv 
skade ved istandsættelsen«. 

Det er Jesper L. Elle, der har givet Hessel det præg, som er velbevaret 
til i dag. En senere forvalter på Hessel, Vilhelm Bruhn, der i øvrigt blev 
svigersøn på gården, har i sine erindringer på en fornøjelig måde beskre
vet livet på Hessel på »Gamle Elle<<S tid. 

Den ældste bygning på Hessel er uden tvivl den store lade, der menes 
at stamme fra omkring 1650. Laden modstod, takket være det svære 
egetømmer, branden i 1702. Overleveringen vil vide, at den er opført af 
en af Kong Chr. IV's skibsbyggere. Hovedbygningen, stuehuset, er 
oprindeligt opført i bindingsværk, og den ældste del daterer sig til tiden 
efter den omtalte brand. Der er senere bygget til i begge ender af det 
lange hus, og Jesper Elle har ladet en tavle opsætte i den sydlige gavl med 
årstal for en tilbygning. Gårdspladsen er lige så stor som Hjultorvet i 
Viborg. Dammen på gårdspladsen er en vandingsdam for heste og krea
turer, og i frostperioder hørte det til karlenes opgave at hugge hul på 
isen, så kreaturer og heste kunne føres fra staldene til vanding, da der 
ingen mulighed var for at vande dyrene i staldene. I 1863 byggedes der til 
den østre ende af laden en bygning, som senere kom til at fungere som 
kostald, men som oprindelig var fårestald og vognport. 

Bygningskomplekset på Hessel danner en usædvanlig enhed: den me
nige herregård, der aldrig har været sæde for nogen adelsslægt - og 

Se i øvrigt: F. Elle J ens en : En herregård i forfald. >>Fra Himmerland og Kjær Herred 1950, 
side 21 6 p.p. 

Kyrasser, tungt bevæbnet rytter, i uniformeringen indgår bl.a. et kyras, deraf navnet. Med 
ophævelsen af Den kgl. livgarde til hest i 1864, forsvandt denne våbenart. 
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derfor aldrig fik en statelig hovedbygning, adskilt fra avlsgården med 
mure og voldgrave. 

Købet af H esse l 

I 1966 var J ens J ens en, gårdejer i Gøttrup ved Farsø, medlem af Aalborg 
Amtsråd, sognerådsformand i Strandby-Farsø Kommune - og tillige 
formand for Tilsynsrådet i Farsø og Omegns Sparekasse. Han var en 
særdeles fremsynet og aktiv politiker, og der var ikke langt fra ide til 
handling hos ham. I en avis havde jeg fået optaget en artikel om Hessel. 
Denne artikel havde J ens J ens en læst, og en dag han var på besøg i 
sparekassen, besluttede vi i fællesskab straks at aflægge et besøg på 
Hessel. 

Ejeren af Hessel, F. Elle J ens en, havde som omtalt på det tidspunkt 
taget ophold på et plejehjem i Viborg, men forpagteren viste os rundt i 
forfaldet, som var meget fremskredent. Det blev os mere og mere klart, 
at skulle gården reddes fra undergang, var det i absolut ellevte time nu. 
Dørene hang skæve, vinduerne kunne ikke lukkes eller manglede ruder, 
og regnen havde uhindret adgang gennem store huller i stråtagene. Ved-

Amtsrådsmedlem jens Jensen, Gøttrup ved Farsø var den drivende kraft bag 
Hessels erhvervelse og restaurering. 
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bend groede ind gennem vinduerne, hvor ruderne manglede, og i stuerne 
var møblerne dækkede af mug og betrækkene ødelagt af fugt. Lofts
brædderne var knækkede og gammelt strå fra taget ovenover var landet 
på gulvet i stuerne. I udhusene var det lige så slemt. Vægge var faldet ind 
eller ud, lemme og porte hang eller var helt borte, og også her var der 
overalt store huller i stråtagene. Kun kostalden, som var bygget til i den 
østlige ende af den store lade, var nogenlunde intakt og var stadig i brug. 
Her så jeg den »berømte« skubbekarre i brug, trillebøren, der gør det 
muligt at forcere grebningen og køre helt op imellem ·kreaturerne, når 
der skal fodres - og der ingen fodergang er. 

Ville det virkelig være muligt at redde Hessel på det stadium af forfald, 
hvori bygningerne nu befandt sig? H vordan skulle der kunne skaffes 
midler til en sådan restaurering, som uden tvivl ville blive bekostelig? Og 
ville ejeren overhovedet høre tale om at sælge? Vi havde erfaret, at han 
for få år siden havde kontaktet Nationalmuseet og Aalborg Historiske 
Museum for at få dem til at overtage bygningerne, men man havde sagt 
>> Nej Tak«. Tilbudet indeholdt ikke dengang de store markarealer, som 
Elle Jensen på det tidspunkt ville holde udenfor. Nationalmuseet havde 
dog benyttet lejligheden til at gennemfotografere stuerne på Hessel, 
hvad der kom os tilgode senere, da møblerne efter restaureringen påny 
skulle på plads. 

Jens Jensen troede på, at ejeren ville sælge, når han havde fået talt med 
ham, og også på, at der kunne findes udvej for at skaffe den nødvendige 
kapital til erhvervelse og restaurering. Og han forstod at argumentere så 
godt for sig i amtsrådet, at dette samtykkede i erhvervelsen af Hessel. 

Der var dog gået et stort og grundigt arbejde forud. En lang række 
sagkyndige personer havde været tilkaldt og var mere eller mindre invol
verede, bl.a. museumsdirektørerne Riismøller, Aalborg og Peter See
berg, Viborg. En del havde- måske forståeligt nok- frarådet det tilsyne
ladende umulige foretagende - og færre havde vel egentlig bakket ideen 
op. Der blev holdt en række møder og lavet budgetter og overslag. Det 
blev fra amtspolitikernes side stillet som betingelse, at amtets skatteydere 
ikke på noget tidspunkt måtte pålignes udgifter til Hessels erhvervelse og 
restaurering, et krav, som kunne imødekommes derved, at man på for
hånd, gennem forhandling med ejeren af Hessel, fik dennes samtykke til, 
at der i skødet kunne indføjes bestemmelse om, at de >> yderste« 100 
tønder land af gårdens arealer måtte udstykkes til sommerhuse. Disse 
sommerhusgrunde ville være særdeles attraktive, og pressens omtale af 
Hessel-købet havde da også allerede fra første dag bragt en række liebha
vere til sommerhusgrundene ved Hessel krat frern. Det blev dog ikke til 
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noget med denne udstykning, idet der senere blev rejst fredningssag på 
hele Hessel-området. Men jeg er overbevist om, at det ville have været en 
let sag at sælge samtlige grunde på det tidspunkt, og var planen blevet 
bragt til udførelse, er der stor sandsynlighed for, at der ville være blevet 
tinglyst klausul på sommerhusbyggeriet, således at køberne ville være 
blevet forpligtet til at bygge husene som gamle landsby-huse, altså smed
je, skole, væverens hus, træskomandens hus o.s.v. - og naturligvis med 
stråtage. Netop på dette tidspunkt fandt en stor udstykning sted ved 
Vedersø klit, og her havde man med held forpligtet ejerne til at bygge 
husene i en bestemt stil og med stråtag som obligatorisk tagbeklædning. 

Restaureringen af bygningerne 

Arkitekt Karsten Rønnow, der samarbejdede med Nationalmuseet om 
restaureringer af gamle bygninger, havde udarbejdet et overslag. En total 
istandsættelse af hovedbygning og udhuse var anslået til at ville koste 
350.000 kr. + 800.000 kr., altså over en million kr.- det fandt man, lå i 
overkanten af, hvad der straks kunne ofres på Hessel. En subsidiær 
istandsættelse af mere midlertidig karakter - at >>lægge bygningerne i 
mølposen<<, som Jens Jensen kaldte det- var anslået til400.000 kr. Det 
så ud til, at det blev nødvendigt at vælge sidste løsning, altså >>mølpo
sen<<, men det ville unægtelig indebære, at tanken om at indrette land
brugsmuseum i Hessels bygninger måtte udskydes på ubestemt tid. 

På dette tidspunkt kom forstander Leth på Vitskøl Kloster Optagel
seshjem ind i billedet. Vitskøl Kloster var dengang optagelseshjem for 
drenge, og på hjemmet befandt sig 20-30 drenge, som man søgte at give 
en håndværksmæssig uddannelse. De kunne vælge mellem f.eks. murer
eller tømrerfaget - og forstander Leth, der gennem J ens J ens en havde 
erfaret om problemerne på Hessel, fostrede da den ide, at et restaure
ringsarbejde lige var noget for Vitskøl-drengene. Hans ide blev accepte
ret af amtsrådets nedsatte Hessel-udvalg, og forstander Leth fik på høje
ste sted et sådant restaureringsarbejde godkendt som oplæringsarbejde. 
Og så tog man fat på Hessel. 

Først skulle der ryddes op i husene. De hullede stråtage skulle fjernes, 
så man kunne komme til såvel spær som lægter, hvoraf en meget stor del 
skulle udskiftes. Der blev taget fat på portfløjen med de gamle studestal
de, hvor der indtil købsdagen havde stået kalve, som unægtelig må have 
fået godt med frisk luft, idet taget over dem var hullet som en si. Nok 
havde køberne været igennem alle bygningerne, men ingen anede, hvor
dan bunden i husene var. Var den oprindelige stenpikning i behold? 
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Lærlinge fra Vitskøl Kloster i færd med at tilhugge tømmer til laden. 

Eller var det hele på et eller andet tidspunkt skiftet ud med cementkanter 
og -lejer? Først måtte manigang med traktor og vogn, så de mange læs 
gammelt halm og tag kunne bringes ud på marken, hvor det blev af
brændt. Murbrokker og andet affald blev dels kørt som opfyld i en 
gammel grusgrav, dels stoppet ned i en gammel ajlebeholder, der af 
sikkerhedshensyn blev fyldt op. Først da adskillige læs var kørt ud af 
husene, kunne det afsløres, at den oprindelige stenpikning i det ene hus 
var intakt, mens der i den anden fløj var »rettet op« på tingene med en 
cementkant. Ingen af stederne var der dog mulighed for vanding af 
kreaturerne. Det lykkedes allerede det første år at få studestaldene på 
begge sider af porten gjort færdige og klar til tækning. Tækkemanden 
fandt man i Billund. Det viste sig ret hurtigt, at murene i hestestalden 
(den sydlige fløj) sandsynligvis ikke ville kunne bære et nyt tag. Man 
valgte derfor at indmure damprør i skillerummene nogle centimeter fra 
ydervæggene. Oven på de lodrette damprør blev lagt en >>rem<< af jern
bjælker, som altså bærer taget, idet »remmen« er basis for spærene og 
tager det tryk, som måske ellers ville have væltet murene. 

I 1967 blev der taget fat på restaureringen af de resterende bygninger. 
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Murene i laden viste sig at være af meget dårlig kvalitet, og man valgte at 
rive dem helt ned og erstatte dem med nyopførte, en løsning som muse
umsfolk nok ikke var særligt begejstrede for, men som var nødvendig af 
hensyn til økonomien. Tømmerkonstruktionen i laden blev derimod 
repareret på korrekt måde, idet det manglende tømmer blev erstattet på 
en sådan måde, at enhver tydeligt kan se, hvad der er gammelt og hvad 
der er nytilkommen. Der manglede meget tømmer i konstruktionen, og 
forklaringen er den, at man gennem generationer, når man stod og 
manglede et stykke tømmer og ikke havde noget ved hånden, gik ud i 
laden og >>lånte« et stykke. Og da det var en tømmerkonstruktion, hvor 
der fra starten var ødslet med bjælker, kunne det altså lade sig gøre uden 
risiko for sammenstyrtning. 

Laden er en såkaldt højremslade, og den er som tidligere nævnt går
dens ældste bygning. En gammel forvalter har i sine erindringer fortalt, 
at en af hans folk, som havde været til tops i laden, kunne berette, at der 
på en af bjælkerne var indhugget årstallet 165?, idet han ikke var sikker 
på det sidste ciffer. Laden er tillige en agerumslade; der kunne køres med 
vogn i begge sider. De vandrette bjælker over agerummet er krumme 
som spanterne i et skib - og hidrører måske fra et skibsvrag. 

I selve stuehuset, som også var slemt medtaget, stod indboet fra Elle 

Elever fra Vitskøl Kloster hjalp med at fjerne det gamle hullede stråtag. 
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Taget overHestestalden blev taget ned. Ladens tilstand var meget dårlig, bortset 
fra egetømmeret i højremskonstruktionen. 

J ensens forældres og bedsteforældres tid. Det medfulgte altsammen i 
handelen på betingelse af, at det blev istandsat og igen stillet på samme 
plads i stuerne efter restaureringen. Desværre var der forsvundet en del 
af indboet, vinduerne i stuehuset var jo brøstfældige, og det havde været 
en let sag at skaffe sig adgang til det ubevogtede hus. Dette kunne 
konstateres, fordi Nationalmuseet nogle år i forvejen havde haft mulig
hed for at gennemfotografere Hessel. 

Møbler og indbo var blevet pakket sammen og fragtet til Aalborg 
Historiske Museum, der udførte et større arbejde med at konservere og 
reparere. Loftsbrædder og gulve - bortset fra gulvet i salen - var i en 
sørgelig forfatning og måtte helt udskiftes og erstattes med nyt. Da taget 
alligevel skulle helt ned for eftersyn af spær og lægter- der i øvrigt måtte 
totalt fornyes- benyttedes lejligheden til at brandsikre taget med oplæg
ning af Troldtexplader mellem spærene. Dette vanskeliggjorde naturlig
vis tækkemandens arbejde - der nu måtte udføres med >> krum nåk 
Tækkemanden var ferm til sit arbejde og opfandt en metode, så han 
kunne >>skyde« nålen igennem. Tækkearbejdet på Hessel var af betyde
ligt omfang. Ikke mindre end 3.500 m2 blev i første omgang oplagt. 
Senere kom forvalterboligen øst for gården til, så ialt er der henved 4.000 
kvadratmeter tag på Hessel at vedligeholde. Der blev hentet tagrør fra 
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Ringkøbing fjord. Tækningen af de første 3.500 m2 kostede 135.000 kr. 
En del af stuehusvæggen mod havesiden er af bindingsværk. Dette blev 
gennemgået og en del stolper og remme udskiftet med nyt egetræ. Stue
huset fik nye vinduer, og porte og luger i udhusene blev ligeledes erstat
tet med nye. 

Et kapitel for sig er vandforsyningen på Hessel. Der findes på gårds
pladsen en vandingsdam, men vandet heri er udelukkende overflade
vand, regnvand. Brønd har der aldrig været på Hessel, gennem genera
tioner hentedes vandet fra en kilde nede på marken, ca. 800 meter fra 
hovedbygningen. Dette skete ved hjælp af et specielt køretøj, nemlig en 
vogn med en stor tønde på. Denne vandvogn var naturligvis forlængst 
gået til, men gennem tegninger og gamle billeder har det været muligt at 
rekonstruere dette uundværlige køretøj- og i 1982 kunne Støtteforenin
gen Hessels Venner overrække en genopbygget vandvogn, som nu pyn
ter foran bryggersdøren. 

Der var naturligvis ikke råd til at frådse med vandet på datidens Hessel 
under de omstændigheder. Først skulle der bruges vand til madlavning, 
dernæst til opvask, og så kan man jo have sine tanker om den personlige 
vasks omfang. Senere blev der etableret et system ved hjælp af en hævert, 
der gennem et rørsystem førte vand op til en vandbeholder, der var 

Murene i laden var så ringe, at man valgte helt at fjerne dem og erstatte dem med 
nyopførte. Her ses forfatteren foran den murløse flade med arbejdstegningerne. 
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bygget ind i højen i haven. Fra denne vandbeholder blev der så lagt rør 
ind i bryggerset - og det var naturligvis et vældigt fremskridt. Hævert
systemet var imidlertid yderst sårbart, f.eks. fungerede det ikke i frost
vejr, og da amtet overtog gården var hævertsystemet ude af drift. Det 
blev i løbet af 1968 søgt repareret- og det lykkedes at få det til at fungere 
nogenlunde. Under denne reparation fandt man i et af rørene en kæmpe
ål, der totalt havde blokeret for tilførslen. 

For nogle år siden opgav man at anvende det sårbare hævertsystem -
kravet om brandslukningsmuligheder kunne ikke opfyldes. Der blev i 
stedet indledt en boring efter vand øst for gården, men da man nåede ned 
på 114 meters dybde, konstaterede man, at vandet var salt. Der blev 
derpå åbnet en ny boring i slugten nordøst for gården, og denne boring 
forsyner nu Hessel med vand til dagligt brug og til branddammene. 

I foråret 1968 var man nået så langt frem med restaureringen af udhu
sene, at der nu kun manglede udbygningen fra 1863 øst for laden. Denne 
bygning havde som nævnt oprindelig tjent som fårestald, men var ved 
gårdens erhvervelse kostald. I et kraftigt stormvejr væltede denne ko
stald totalt, og man valgte da at genopbygge den i de samme dimensioner 
som det oprindelige hus, men med fladt gulv således at denne kunne 
bruges som møde- og udstillingslokale. 

Taget over stuehuset blev brandsikret, hvad der gjorde tækningen besværligere. 
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Kostalden fra 1863 væltede, inden restaureringen af den var blevet påbegyndt. 

I 1965 var det blevet besluttet af regeringen at udflytte Landbrugsmu
seet (ikke at forveksle med Frilandsmuseer) i Kongens Lyngby til et 
passende sted i provinsen, og i den anledning aflagde nu afdøde muse
umsdirektør Heine i 1966 et besøg på Hessel for ved selvsyn at undersø
ge om Hessel kunne anvendes til formålet. Han udtalte: >>at ganske vist 
er bygningerne på Bessellangtfra store nok til formålet, men til gengæld 
er Hessel i sig selv en museumsgenstand af enestående værdi. Intet andet 
sted kan en stor gårds drift og økonomi i fortiden belyses som her«. 
Hoffmannsgave på Nordfyn og Gl. Estrup Avlsgård ved Randers-Grenå 
Landevej var også inde i billedet, og som bekendt valgte man at flytte 
landbrugsmuseet til Gl. Estrup. 

Til Hessel hører ca. 400 tdr. land, hvoraf de 35 ligger mellem Louns 
og Hvalpsund i det såkaldte Søkær. 

I Amtrådskredse drøftede man naturligvis Hessels fremtid, og i 1966 
fremkom amtets embedsmænd med et udkast til vedtægt for Institutio
nen Hessel. Ifølge forslagets § 3 skulle landarealerne, som hørte til Hes
sel, drives på forsvarlig landbrugsmæssig vis som et samlet landbrug. 
Landbrugets driftsoverskud skulle indgå i institutionens driftsregnskab. 
Det overlodes til amtets plantageudvalg at forestå driften af Hessels 
landbrug, og landbrugsleder Johannes Mortensen fra Vitskøl Kloster 
blev antaget til at assistere plantageudvalget. Gennem alle årene har Jo
hannes Mortensen forestået dette ved hjælp af en maskinstation, for der 
medfulgte jo ikke et eneste landbrugsredskab eller en maskine i bande-
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len. Der blev straks indledt en dræning af de vandlidende arealer ved 
fjorden, og andre arealer, der henlå som varige græsningsarealer, men 
som udmærket kunne dyrkes, kom nu under plov. 

En overgang havde man på Hessel nogle kreaturer af den gamle jyske 
stamme, men det viste sig ret hurtigt, at det var for kostbart at have 
museumsdyr på gården, selv om de pyntede op. 

På nabogården til Hessel, Kongshøjgård, er der i dag af de vesthim
merlandske kommuner og Nordjyllands Amt indrettet produktionshøj
skole med landbrug som hovedfag. Der er planer om at indkøbe kreatu
rer og heste af de gamle racer til gården - og de vil naturligt indgå i 
landbrugsmuseets fremvisninger. 

Færdiggørelsen. 
Efterhånden var bygningerne vendt tilbage til et udseende som i deres 
velmagtsdage, de stod nu med nyt tag, nye porte, ny vinduer og hvidkal
kede. Det, der i starten havde set ud som en håbløs opgave, var blevet 
løst og fremstod som et strålende resultat, som pressen havde mange 
rosende ord tilovers for. Restaureringen var gået langt hurtigere end man 
havde turdet håbe, takket være ikke mindst Vitskøl-drengenes indsats, 
og var helt færdig i 1970. Der var da udbetalt 757.131 kr., heraf udgjorde 
arbejdslønnen til Vitskøl 246.835 kr. Men den hurtige opbygning af 
Hessel havde på anden vis skabt problemer, nemlig de finansielle. Der 
blev ved starten af restaureringen optaget en byggekredit, altså en mid
lertidig foranstaltning, som efter planen skulle indfries, når pengene 
begyndte at strømme ind fra salget af sommerhusgrundene ude ved Hes
sel krat. Imidlertid var der rejst en fredningssag på store områder af 
Louns halvøen i 1967, herunder Hessels arealer. Nu sluttes en frednings
sag ikke fra dag til dag, men det stod klart allerede fra sagens rejsning, at 
der ikke kunne blive tale om at bortsælge sommerhusgrunde. 

Endelig i december 1969 forelå kendelsen fra Overfredningsnævnet. 
Hessels jorder skulle fremtidigt henligge som herregårdsmarker, og Hes
sel tilkendtes en fredningserstatning på 665.000 kr. Ved en supplerende 
fredning i 1975 blev der udlagt stier for offentligheden over bl.a. Hessels 
arealer, så det i dag er muligt at nyde den helt enestående natur herude på 
det yderste af Louns-halvøen, og takket være disse stier, som er udlagt 
og markeret, kan man meget let finde rundt uden at bevæge sig ind på 
>>privat område<<. 

Hessel-udvalget var nu ved at være nået til ende med den meget store 
opgave, som det havde været at genopbygge Danmarks sidste helt strå-
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Et kig ind på gårdspladsen fra portindkørslen. 

tækte herregård. I stuehusets nordlige ende blev der indrettet en lille 
lejlighed til en kustode. Jens Foulum, som blev Hessels første kustode, 
flyttede ind i lejligheden i juni 1968, og mange vil huske ham fra Hessels 
første år.- Jens Foulum døde i 1982, men var allerede i 1974 blevet afløst 
af museumsleder B. Brink, der flyttede ind i forpagterboligen øst for 
Hessel, mens Foulum blev boende endnu nogle år i den mindre lejlighed 
i stuehuset. Brink fratrådte 1985 og J. Højgaard afløste . 

Indretningen af stuehuset var næsten givet på forhånd. Møbler og 
indbo var nogenlunde til stede, og blev langsomt suppleret op med 
enkelte nye ting udefra. Derimod var der intet i udhusene, men her 
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mødte man megen velvilje fra egnens landmænd, således at der i dag er et 
godt og velforsynet landbrugsmuseum på Hessel med de gængse typer af 
håndredskaber, maskiner og vogne fra en svunden tid. Museumslederne 
har gjort et prægtigt arbejde ved at indrette laden med disse gamle vogne 
og redskaber - og arrangere løbende udstillinger i »den gamle kostald<< 
sommeren Igennem. 

Omtrent fra det første år, hvor Hessel blev offentlig tilgængeligt som 
interiør- og landbrugsmuseum, har der været arrangeret »dage på Hes
sek Foreningen med det besværlige navn >>til bevarelse af landsbykultur 
i Vesthimmerland« arrangerer >>Gammel Høstdaw<< på Hessel hvert år i 
august måned - og demonstrerer, hvordan man i gamle dage høstede 
med le, suppleret med andre samtidige arbejdsformer. Støtteforeningen 
Hessels Venner holder en årlig >>Hestedag«, hvor man arrangerer en 
kåring af hestetyper, skiftende hvert år mellem Jyder, Belgiere, Fjordhe
ste, Knabstruppere m.v., og lader de samme heste vise markarbejde med 
de gamle redskaber som hjulplov, harve osv. Endelig afholder Fåreavler
foreningen en >>Fåredag<< hvert forår, hvor der vises mange typer af får, 
spindes uld, vises partering af lamosv.-og alle tre arrangementer træk
ker en masse mennesker til Hessel. 

I 1973 vedtog amtsrådet (der nu omfatter hele Nordjylland) vedtægter 
for Den selvejende institution Hessel, Interiør- og Landbrugsmuseum. 
Landbrugets drift holdes fremtidig ude fra museumsdriften, og institu
tionen >>lejer<< sig ind hos amtet (der jo ejer bygningerne), og der udar
bejdedes i den anledning en brugerkontrakt. 

Bestyrelsen for den nye, selvejende institution kom til at bestå af 4 
repræsentanter fra amtsrådet, 2 fra Støtteforeningen Hessels Venner og 
endelig l medlem, udpeget af Farsø Kommune (hvor Hessel jo ligger). 
Den selvejende institutions første formand var amtsrådsmedlem Simon 
Schødt, Hornum, der i 1978 afløstes af amtsrådsmedlem Bent Grundtvig 
Sørensen, Lendrup. 

Der blev samtidig med oprettelsen af den selvejende institution i 1973 
stiftet en støtteforening >>Hessels Venner«, hvis fornemste opgave er at 
støtte og forsyne Landbrugsmuseet på Hessel. Støtteforeningen har gen
nem de forløbne år haft held til at tilføre museet en del meget fine 
redskaber og vogne, ligesom den har løst en del økonomiske støtteaktio
ner for Hessel. 

I dag besøges Hessel på et år af over 30.000 personer, for dørene er 
blevet slået op, efter at den er blevet omdannet til Interiør- og Land
brugsmuseum. I stuehuset finder man de originale møbler fra tiden om
kring midten af forrige århundrede, istandsatte og placerede nøjagtigt 
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Det »levende« Danmarkskort fra 1974, dannet af 17.000 spejdere. 

som de stod i de tidligere ejeres tid- slægten Elle. I staldene og laden står 
nu gamle vogne og landbrugsredskaber, således som de anvendtes for 
generationer tilbage, og der er opstillet værksteder fra de gamle landsby
håndværkeres tid, dem med tilknytning til landbruget, såsom smed, 
karetmager og bødker, selv træskomanden er kommet med. 

Det er nu snart 25 år siden, at det lykkedes at erhverve den gamle gård. 
Ingen- heller ikke de, der var med ved skødeunderskrivningen i Viborg i 
marts måned 1966 -havde turdet drømme om det resultat, der kom ud af 
denne handel. Men - som der blev sagt, da Det danske Spejderkorps i 
1974 havde landslejr på Hessels jorder med deltagelse af over 17.000 
spejdere fra ind- og udland: 

''··· En miniature-herregård, javist, men under alle omstændigheder 
en gård, der går lige ind i hjertet på beskueren. Den virker så venlig og 
fortrolig i al sin ælde, lige fra det øjeblik man er inden for porten, næsten 
som om det var et sted, hvor man havde tilbragt sine barndoms-sommer
ferier. Den plet af Danmarks jord er et besøg værd«. 

S. Bugge Vegger 
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Fhv. højskoleforstander, cand.teol. F. Elle Jensen har til >>Fra Himmer
land og Kjær Herred« skrevet en del artikler gennem årene. Af disse kan 
her henvises til følgende, som omhandler Hessel: 
Årbog 1947: Forvalter på Hessel (Propr. V. Bruhns erindringer. 
Årbog 1949 do. 
Årbog 1964 : Bryllup på Hessel. 
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En højesteretsdom om blodskam 
(1862) og dens følger 

Af S v. Gram J ens en, Brøndbyøster 

Kr. Værnfelt (1886-1980) leverede i løbet af sit lange liv adskillige værdi
fulde bidrag til Kjær herreds historie. En bibliografi over hans trykte 
arbejder omfatter således i alt 65 numre, 1 hvoraf henved halvdelen om
handler den nordenfjordske del af det gamle Aalborg amt. 

I en artikel - der blev bragt under den måske ikke helt dækkende 
overskrift »Kjær herreds knaber og deres frænder« - i Fra Himmerland 
og Kjær Herred XXV II I (1967) s. 5-81 behandler Værnfelt en broget 
mangfoldighed af emner. Med udgangspunkt i en sag fra Vester Hassing, 
i hvilken kong Christian 4. i 1625 lod nåde gå for ret, beskæftiger Værn
felt sig (s. 29) med blodskarn og straffen for denne forbrydelse og begiver 
sig hermed ind på retshistoriens gebet. I denne forbindelse oplyser 
Værnfelt, at de implicerede i sagen fra 1625 »Skulde egentlig begge to 
være jaget ud af landet (Vendsyssel)<<, og han vil vide, at den straf >>at 
blive landsforvist, d.v.s. jaget ud af Vendsyssel, holdt sig i mangfoldige 
aar. << 

Til dokumentation af, at landsforvisningsstraffen havde holdt sig helt 
op til vore oldefarældres tid, hidsætter Kr. Værnfelt følgende beretning: 

Præsten i Hals, Christen Thomsen Christensen, f. 1814, d. 1868, blev i 
1862 sindssyg, »antagelig af sorg over at have viet et par folk, af hvilke 
manden havde haft omgang med fruentimmerets datter (en vielse, i hvil
ken han var aldeles brødefri)«, fortæller præsteembedets >> Liber daticus << . 
Den stakkels præst maatte holde kapellan et par aar, indtil han i 1864 tog 
sin afsked. Lars Maaen i Hals, hvis farfader, gamle Lars Maaen, da var 
sognefoged, beretter, at de paagældende folk var »Kræn Skrædder<< og 
hans husholderske Maren. Da Kræns forbrydelse kom for dagen, blev der 
stor sag ud af det, og synderen blev dømt til døden for blodskam. Kræn 
søgte imidlertid kong Frederik om benaadning, og dommen ændredes til 
livsvarig landsforvisning, d.v.s. han skulde flytte søndenfjordsk, og hvis 
han igen overskred Limfjorden, skulde hans liv være forbrudt. 

Her er Kr. Værnfelt imidlertid på vildspor. Det er stemmende med 
kendsgerningerne, at Højesteret den 11/11 1862 afsagde en dorn, hvoref
ter husmand Johan Christian Pedersen (kaldet Christian Skrædder) og 
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hans ægteviede hustru Maren Christensdatter (enke efter Jens Pedersen) 
blev dømt til døden i medfør af Danske Lovs bestemmelse om blod
skam ;2 men det er ren fabel, når Værnfelt videre - med Lars Maaen i 
Hals som kilde - beretter, at kong Frederik 7. ændrede dommen til 
»livsvarig landsforvisning<<, således at det pålagdes Christian Pedersen at 
flytte fra Vendsyssel, >>og hvis han igen overskred Limfjorden, skulde 
hans liv være forbrudt«. 

Det er velkendt, at det er farligt at bygge på mundtlig overlevering. 
Og i det foreliggende tilfælde har den lokale tradition broderet vel rige
ligt på kendsgerningerne. Sagens udfald blev nemlig, at begge de dom
fældte den 29/12 1862 ved kgl. resolution fik dødsstraffen eftergivet på 
vilkår af, at de for fremtiden skulle leve adskilte fra hinanden. Det 
pålagdes vedkommende øvrighed at drage omsorg for, at dette vilkår 
blev overholdt. 3 

Ved blodskam forstod man dengang »den legemlige Omgang, som En 
med Vidende og Villie har med en Person, der er samme beslægtet eller 
besvogret i de Grader, der efter Lovgivningen ere tilhinder for Ægte
skabs Indgaaelse« .4 Straffebestemmelsen fandtes i kong Christian S.s 
Danske Lov af 15/4 1683: 

De, som sig i de forbudne Leed imod Guds Lov, enten i Blod, eller 
Svogerskab, forsee, straffis paa deri s Liv, og derforuden, saafremt samme 
Blodskam er begangen baade med Fader og Søn, eller baade med Moder 
og Daatter, eller af Fader med Daatter, eller af Søn med Moder, da skulle 
Kroppene, naar de halshugne ere, kastis paa een Ild og opbrændis . (6-13-
14). 

Danske Lov indeholdt ligeledes de nærmere bestemmelser om "de for
budne Leed« (3-16-9). I den sidstnævnte artikel findes detaljerede regler 
om >>Personer, som for Slegts, eller Svogerskabs, Skyld ikke maa samlis i 
Egteskab«. Disse regler var dog blevet væsentligt modificerede ved For
ordning af 23/5 1800, der indskrænkede sig til at indskærpe Danske Lovs 
>>Forbud imod Ægteskab og Sammenleie imellem Forældre og deres 
Afkom, Stif-Forældre og Stifbørn, Svigerforældre og Svigerbørn, samt 
alle disses Afkom i nedstigende Linie, uden Undtagelse, saa og imellem 
Sødske n de«. 

I den foreliggende sag fra Hals var der tale om en overtrædelse af den 
første del af blodskamsbestemmelsen (Danske Lovs 6-13-14, 1. mern
brum), der bl.a. angår samleje mellem stedforældre og stedbørn, sviger
forældre og svigerbørn samt mellem søskende, og efter hvilken bestem-
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melsede skyldige var hjemfaldne til dødsstraf.5 Havde der været tale om 
en overtrædelse af den anden del af blodskamsbestemmelsen (Danske 
Lovs 6-13-14, 2. membrum), der angår beslægtede i ret op- og nedsti
gende linje, havde en skærpet dødsstraf været forskyldt. Den skærpede 
dødsstraf for blodskam bestod i, at efter halshugningen af blodskamsfor
bryderne skulle deres lig ikke begraves, men kastes på et bål og bræn
des.6 Selv om hverken den skærpede eller den simple dødsstraf for blod
skam blev fuldbyrdet i anden halvdel af det 19. århundrede, var straffene 
altså lovbestemte. At dette var tilfældet medførte, at domstolenes rolle 
blev reduceret til en afgørelse af skyldsspørgsmålet. Ikke destomindre 
fandt der en form for strafudmåling sted i disse sager; men det var 
overladt til den udøvende magt at foretage indstilling herom, hvorefter 
sagen afgjordes af kongen i statsrådet. Her blev dødsstraffen omsat til en 
passende frihedsstraf, og det pålagdes sædvanligvis de dømte, at de efter 
endt strafudståelse ikke måtte tage ophold nærmere ved hinanden end i 
en afstand af 4 mil. 

I tilfældet fra Hals var det godtgjort, at de domfældte den 11/6 1861 
havde holdt bryllup og derefter levet som ægtefolk, uagtet manden tidli
gere havde haft legemlig omgang med kvindens datter af et tidligere 
ægteskab, med hvem han i omtrent Yz år indtil Sankt Hansdag 1860 
havde været forlovet. 

Manden havde i øvrigt forklaret, »at det ikke i mindste Maade faldt 
ham ind, at den Omstændighed, at han havde havt legemlig Omgang 
med Tiltalte Maren Christensdatters Datter, kunde være en Hindring for 
Ægteskabet, samt at Ægteskabet aldrig skulde være blevet indgaaet, der
som han blot havde anet Saadant«. Kvinden havde i overensstemmelse 
hermed forklaret, >>at hun ikke vidste, at der var Noget til Hinder for 
Ægteskabet, da det var saa lang Tid siden, og forinden hun selv kom i 
nogen Forbindelse med Tiltalte Pedersen, at denne havde havt legemlig 
Omgang med hendes Datter, der senere blev forlovet med og besvangret 
af en anden Mandsperson, samt at hun ikke havde nogen Følelse af, og at 
Ingen af dem i mindste Maade tænkte paa, at de ved at indgaae Ægteskab 
gjorde sig skyldige i nogen Forbrydelse, og at hun ikke vilde have ind
ladt sig i noget saadant Forhold med Tiltalte Pedersen, saafremt hun 
endogsaa blot havde havt en Anelse om, at det var en Forbrydelse<<. 

Ukendskab til loven kunne imidlertid ikke fritage parret for ansvar. 
Herredsfogden havde ikke nogen mulighed for at se gennem fingre med 
det passerede. De to tiltalte, hvoraf manden var varetægtsfængslet, blev 
dømt for overtrædelse af Danske Lovs (udlevede) straffebestemmelse. 
Strafudmålingen levnede heller ikke herredsfogden noget valg, al den 
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stund straffen jo var lovbestemt. Dødsdommen blev herefter afsagt af 
Kjær Herreds Extraret den 5/5 1862 og stadfæstet den 11/8 1862 af 
Viborg Landsoverret, hvorefter det endelige udfald som allerede anført 
blev, at det - efter at Højesteret havde stadfæstet dommen - ved kgl. 
resolution pålagdes parret at leve adskilt fra hinanden. 

Ved straffeloven af 1866 ophævedes Danske Lovs bestemmelse om 
blodskam og erstattedes af andre regler. Et forhold som det netop be
skrevne var vel fremdeles strafbart, men der havde fundet en mærkbar 
>>nedkriminalisering« sted. Forbudet mod samleje mellem besvogrede 
fandtes nu i straffelovens § 163, der havde følgende ordlyd: 

Hvo, som har legemlig Omgang med en Person, med hvem han eller hun 
staar i en paa legemlig Omgængelse udenfor Ægteskab grundet Svoger
skabsforbindelse ... , straffes med Fængsel, dog ikke under l Maaneds 
simpelt FængseU 

Slap den ca. 48-årige Maren og den ca. 31-årige Christian således med 
skrækken, måtte de dog affinde sig med, at de skulle leve adskilte fra 
hinanden. 

Anderledes galt gik det for den sagesløse præst, der havde forrettet 
vielsen. Med Hals præsteembedes kaldsbog (fiber daticus) som kilde har 
Kr. Værnfelt allerede berettet om hans skæbne, og som tidligere nævnt 
hed han Christen Thomsen Christensen (1814-68). 

C. T. Christensen var bondesøn fra Sædding i Nørre Nebel sogn. 1833 
blev han student (privat dimitteret), og i 1839 bestod han teologisk 
embedseksamen. Siden 1848 var han sognepræst for Ho og Oksby me
nigheder, og ti år senere forflyttedes han til Hals. 

Pastor Christensen har efterladt sig en række dagbøger, der bl.a. om
fatter tiden fra hans ankomst til Hals i juli 1858 til og med udgangen af 
maj måned 1862.8 Under 5/3 1862 findes den resignerede tilførsel: >>Min 
Sygdom afbryder fraidagaf mine Embedsforretninger.« C. T. Christen
sen fortsatte dog formelt som sognepræst i Hals indtil 1864, men måtte 
naturligvis overlade embedsforretningerne til en kapellan. 

Om hans endeligt melder en bekendtgørelse i Berlingske Tidende 20/ 
11 1868: 
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Ved en stille Død bortkaldte Herren Natten mellem den 13de og 14de ds. 
min kjære Mand Christen Thomsen Christensen, forhen Sognepræst til 
Hals, i en Alder af 54 Aar. 

Aalborg, den 16de Novbr. 1868 
Vilhelmine Christensen, 

født Tidemand. 



Fotografiet forestiller Christen Thomsen Christensen (født i Sædding, Nørre 
Nebel sogn, den 9/4 1814, død i Aalborg natten mellem den 13/11 og den 14/11 
1868), der var sognepræst i Hals fra 1858 til 1864. 

Som det fremgår af foranstående artikel, var pastor Christensen en af biperso
nerne i den tragedie, der i 1860'erne udspillede sig omkring >>Kræn Skrædder« og 
Maren. 

Hvorledes de to hovedpersoner så ud, og hvad der blev deres skæbne efter 
dommen, henstår i det uvisse. 

Fotografiet tilhører Det kongelige Bibliotek. 
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Noter: 

l. Fra Himmerland og Kjær Herred XXXVII (1976) s. 8-14. 
2. Høiesteretstidende 1862 s. 557 f. 
3. Statsrådets forhandlinger 1848-1863, VIII, 1968, s. 463 f. 
4. Se T. Algreen-Ussing: Haandbog i den danske Kriminalret, 4. udg. (1859) s. 338 ff., 

hvorfra det i teksten anførte citat er hentet. 
5. Domme vedrørende overtrædelser af Danske Lovs 6-13-14, l. membrum, er fåtallige. 

Fra perioden umiddelbart forud for ikrafttrædelsen af straffeloven af 1866 (nærmere 
bestemt: 1/1 1858-1/71866) foreligger der i alt 21 (fældende) højesteretsdomme vedrø
rende overtrædelser af den ovennævnte bestemmelse, begået i det egentlige Danmark, 
nemlig Høiesteretstidende 1858 s. 206 f., 472 f. og 511 ff., 1859 s. 513 f., 1860 s. 695 ff., 
726 og 763 ff., 1861 s. 285 f., 341 f., 413 f., 631 f. og 745 ff., 1862 s. 141 f., 343 f. og 
557 f., 1863 s. 716 f., 1865 s. 143 ff., 177 f., 447 ff., 510 ff. og 582 ff. 

Da blodskam var belagt med dødsstraf, og da alle dødsdomme skulle indbringes for 
Højesteret, er ovenstående opregning altså udtømmende. Det må dog tages i betragt
ning, at mørketallet vedrørende blodskam formentlig er meget højt, således at det 
virkelige antal tilfælde af blodskam i den pågældende periode langt overstiger 21. Med 
undtagelse af 3 domme (Høiesteretstidende 1858 s. 206 f., 1859 s. 513 f. og 1860 s. 726, 
der alle drejer sig om samleje mellem søskende) angår disse sager svogerskabsforbin
delser. 

6. Om anvendelsen af bestemmelsen i Danske Lovs 6-13-14, 2. membrum, i tiden 1/1 
1858-1/7 1866 se Sv. Gram Jensen: Studier over lovens strengeste straf i Danmark 
1858-1957 (1974) s. 19 ff. 

7. Også efter straffeloven af 1930 var samleje mellem besvogrede i visse tilfælde strafbart. 
Strafbarhedsområdet i § 211 indskrænkedes dog til de tilfælde, i hvilke indgåelse af 
ægteskab var forbudt, og det efter § 211 strafbare forhold faldt uden for begrebet 
blodskam. 

Den ovenfor omtalte bestemmelse blev først ophævet ved lov nr. 212 af 4/6 1965. I dag 
er samleje mellem besvogrede altså ikke strafbart. 

8. Dagbøgerne findes i C. T. Christensens privatarkiv, der opbevares i Landsarkivet for 
Nørrejylland. Af dagbøgerne vedrørende Hals-tiden mangler alene dagbogen for juni 
måned 1861, da han foretog den i nærværende artikel omtalte, fatale, vielse. 
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Præsteindberetninger fra 
Himmerland 1722 

Af Hans J ungdal, Hadsund 

I 1722 fik forvalteren Poul Raben på Lindenborg ordre af sit herskab, 
som var Christian Greve Danneskjold-Samsøe, om at udarbejde en for
tegnelse over de kirker, som hørte til Lindenborg, med nøjagtig angivel
se af personalet og aflønning m.v. 

Den 2. april 1722 havde Raben sin rapport, opstillet i skemaform, 
færdig til aflevering, og som grundlag for dette arbejde havde han ind
hentet indberetninger fra de præster, som sad i embederne, men da han i 
sit skema ikke har kunnet finde plads til de mange små, men interessante 
oplysninger, som præsterne har indført i deres indberetninger, har jeg 
fundet det mere sigende at gengive disse frem for selve rapporten. 

Kun med enkelte notater afviger rapporten fra indberetningerne, og 
disse er da vedføjede under det enkelte sogn. Alle indberetninger er 
egenhændigt anført på et dobbelt folie ark, og har da cirkuleret fra præst 
til præst i dagene 16.-30. Marts 1722. 

Lindenborg d. 16. Marts 1722 
De velærværdige hæderlige og meget vellærde mænd, hvilke er hver for 
sig herpå udførlig tegnet, behage efter mit højbårne herskabs nådigste 
forlangende l: en rigtig specification over de under baroniet sorterende 
provster, præster, herreder, sogne og byers navne, hvor mange Kirker 
de haver, og hvor mange decimanter i hver sogn, såvel som Substituter
nis og degnenes navne ved hver kald, samt om nogen af præsterne eller 
degnene, enten i een eller anden måde måtte, foruden kaldets indkom
ster, være noget ved Particulaire Resolution tillagt, og hvorudi samme 
består, item hvad de årligen nyder til vin og brød hold, og endelig om 
højbårne herr greven, alleene til et hvert kald under baroniet har Jus 
Patronatis, eller om de alterneris ved andre patronis :/ 
Hvilket de igen med deres udførlig for elaring med aller forderligste ville 
mig, til viidere forre viisning tilsende. 
N es t enhver selv alt er ønskende velergåen de, forbliver 

Deres velær værdigheders skyldige tiener 
P. Raben 
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Viborg Stift, Aalborg Huus Ampt, Hellum Herrit. 
Gierding Sogn. 
Provsten og sognepræsten Bolle Mørch er bosiddende udi Gierding bye, 
og haver tvende Kirker at betjene, nemlig Gierding og Blenstrup. 
Udi hovedsognet, som er Gierding, er allene en by, som er fornævnte 
Gierding, og en eneste gård kaldet Riisegaard, og i samme hele sogn er 
ikun 10 decimanter. 
For vin og brød til bemeldte Kirke er tillagt præsten, allene 1 rd årlig, 
endskønt communicantes kan vel være hen mod 70 personer. 
Udi annex sognet navnlig Blenstrup, er ej allene beliggende deres højgre
velig exeellencis fri herskabs gård Lindenborg, men og fire byer, nemlig 
Blenstrup, Horsens, Doldrup og Aschildrup, hvor der dog ikun findes 
36 decimanter, endnu er i samme sogn, en mølle kaldet Øxen Wads 
Mølle, hvor til er intet at tiende af. 
For vin og brød til omrørte Kirke, i hvor vel der udi sognet er mange 
communicames, bydes ikun årlig Stdr og 6skp havre in natura, som ofte 
meget slet og ringe af bonden leveres, og når kornet er i ringe pris l: som 
gemenlig havre altid er :l kan det næppe for Y, delen være tilstrækkelig, 
af det som der til behøves, hvorfor og ydmygeligst formodes, at det 
højbårne herskab, efter eget nådige behag med en forbedreise det reme
derer. 
Ved Particulaire Resolution er hverken degnens l: hvis navn er Poul 
Pedersen :1 deres kalds indkomster noget tillagt, uden allene den årlige 
offer, som til de 3 store fester erlægges til præsten 12rd og degnen 3rd 
udi Croner. 
Jus Patronatis til begge Kirker tilhører baroniet Lindenborg. 

Dette således rigtig at være test. B. Mørch 
Gierding Præstegård d. 16. Marts 1722. 

Brøndum Sogn. 
Sogne præsten J ens Thomarn boende i Brøndum by e, haver tre Kirke 
sogne at betjene, nemlig Brøndum, Siem og Torup. I Brøndum sogn ere 
tvende byer, Brøndum og Eijstrup, i Brøndum ere 20 deeimamer og udi 
Eijstrup 6, de 14 af de 20 decimanter i Brøndum l: foruden en Vand 
Mølle hvortil intet er lagt, at tiende af :l saa og alle de 6 deeimamer i 
Eijstrup tilhører højbårne Hr Patrons frie herskabs gård Lindenborg. 
Til disse communicamer, med langt flere, at underholde med vin og 
brød, er tillagt præsten 24 skp havre, 24 pund smør, så og qvæg og gåse 
tienden. 
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I det andet sogn Siem, er ikke meere end den samme eeneste by, derudi 
er 12 decimamer, som alle er højstbemeldte friherskabets gård Linden
borg tilhørende, undtagen 2. 
Til samme Kirkes vin og brød, er præsten tillagt penge 2m og 4s, så og 
qvæg og gåse tienden. 
I det tredie sogn Torup ere 3 byer, Torup, Hellum og Asp, foruden 
nogle a'parte tilliggende huuse, kaldet Rauhuusene. 
I samme Torup sogn er 31 decimamer, de fleste halv gårds og boels 
mænd, iblam disse deeimamer er ikun l udi Hellum og 2 udi Asp, som 
tilhører den høj grevelig friherskabs gård Lindenborg. 
Til denne Kirkes vin og brød at anskaffe, er præsten ei meere tillagt, end 
5skp rug og 6 skp byg, som gandske lidet er tilstrækkeligt. 
Alle disse tre Kirker tilhører baroniet Lindenborg alleene. Ingen substi
tut, men en degn navnlig Jørgen Iversen, er her til alle 3 sognene. 
Ved Particulaire Resolution er hverken præsten eller degnen noget tillagt 
af baroniet. 
Dette så i sandhed at være testeres af J ens Thomarn 
Brøndum Præstegaard d. 18. Marts 1722. 

Kongeslef Sogn. 
Haver Præsten Henrich Kampmann og degnen Oluf Sørensøn, og 3 
sogne. 
Sønder Kongeslef sogn, som er den ene by, hvor det høje herskab til har 
Jus Vocandi, og byen 15 decimanter, som er tjenere til hovedgården 
Kongestedlund. 
Nørre Kongeslef sogn, som er den ene by, hvor det høje herskab til 
Lindenborg har Jus Vocandi, og byen 26 deeimamer er tjenere til Refs
nes og Kongestedlund. 
Komdrup sogn en by, hvor herskabet til Refsnes er Patron til Kirken, og 
alternatim, med det høje herskab til Lindenborg, kalder: og er ejere af 
byen med 13 decimanter. 
Til samme sogns præst og degn, er extra ordinaire intet. 
For vin og brød til Sønder- og Nørre Kongeslef Kirker er årlig, havre 
5tdr, byg 15skp, penge 4m 13sk, som præsten, ikke uden tillæg af sit 
eget, kan komme ud med, særdeles når kornet gjælder lidet. 

Kongeslef Præstegaard d. 22. Marts 1722 
H. Kampmann 

NB - Raben noterer. Kaldsretten til Komdrup alterneres med ejeren af 
Refsnes Monsign. Hemmer. 
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Viborg Stift, Aalborg Huus Ampt, Hornum Herrit. 
Nibe og Woxlef Sogne. 
Sognepræsten udi Nibe og Woxlef sogner, boer udi Nibe by, efter sær
deles Kongel. befaling. Nibe by indeholder 3Stdr hartkorn som tiender, 
og vel 22 decimanter. 
Woxlef sogn haver 230tdr hartkorn, som næsten tilhører baron Jul til 
Lundbech, det øvrige strøgods så vel, her er 54 decimanter. 
Til begge Kirker haver alleene friherskabet Lindenborg Jus Patronatis 
til. 
Til vin og brød, at til begge Kirker holde, er mig underskrevne årlig 
leveret af Lindenborg tiende, l td rug, og som Nibe by alleene haver 900 
communicanter, og derover. Altså refererer jeg mig til min tilforne gjor
te erindring til forvalteren Sign. Povel Raben, og allerydmygst formoder 
det høje herskab, enten gunstigst gjør nogen tillæg, eller selv anordner 
hvem i så måde vin og brød til Kirkerne forskaffer. 
Nogen særlig tillæg er mig ikke vitterligt, enten præsten eller degnen, at 
være tillagt, og haver ikke degnen nogen bolig, uden den han sig selv 
forskaffer. Den nu værende degns navn er Sigwart Altewelt. 

Nibe d. 28. Marts 1722 
Peter Matthiis Kanck 

NB - Raben tilføjer: Provsten for Hornum Herred er Hr Peder Vallen
berg i Hornum. Samt, efter Hr Peder Kanck i Nibe - i hans sted Hr 
Marcus Alsing, som sogne præst beskikket den l. Juni 1723. 
Byer Klæstrup, Lunden, Simested, Binderup og mølle, Harild, Thorup, 
G ryste d. 

Elleshøj og Svenstrup Sogne. 
Sogne præsten Adam Levin Block boer udi Elleshøj bye, haver tvende 
sogner Elleshøj og Svenstrup, og byer Bonderup, Rochildgaard, Leere, 
Lyngbierregaard, Rigmands Mølle. Elleshøj består af 12 decimallter og 
Svenstrup af 26 decimanter, og ere de meesten tjenere til Borgm. Mathiis 
J u el i Aalborg. 
Til vin og brødhold har forvalteren Seign. Raben hid indtil årlig for disse 
Kirker erlagd penge 6rd lm Ss, som dog ikke er tilstrækkelig, helst 
communicanterne i begge sognerne, ere imellem 2 a 300. 
Nogen særlig tillæg haver hverken præsten eller degnen, og haver degnen 
ingen bolig, uden det hans formand bygt haver, degnens navn er Chri
sten Tranders. 
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Til disse tvende Kirker haver det høje herskab til Lindenborg Jus Patro
natis 

Elleshøj d. 29. Marts 1722 
Adam Levin Block 

Viborg Stift, Aalborg Huus Ampt, Flesschum Herrit. 
Mou Sogn. 
Prousten og Sogne præsten Jacob Spielderup haverikun een Kirke, som 
er Mou sogne Kirke at betjene. Udi samme sogn ere vel 84 decimanter, 
men tieodens godhed kan eragtes af sognets hartkorns ringhed, eftersom 
det ganske sogn består ikun af 155tdr hartkorn, hvorpå findes mange 
(opstickker?) formedelst fiskeriet af Limfiorden, hvoraf mange lever, og 
af den årsag er her i menigheden en stor hob communicanter, til hvilke 
jeg allene at holde vedlige med brød og vin, nyder ikun årlig 4tdr rug, 
som ej nær kan være til strækkelig, når kornet er i mådelig pris. 
Tienden heraf sognet, formedelst kaldets ringhed er udi Sl og højlaflig 
ihukommelse Kong Christian 4.s tid, nådigst deelt imellem Kirken og 
præsten. 
Ved Particulaire Resolution er hverken præsten eller degnen noget tillagt 
af baroniet. Jus Patronatis til Mou Kirke hører til Lindenborg baronie 
all ene. 
Degnens navn, som kaldet hidindtil har forsynet, er Peder Hendrich 
Wolf. 
Dette at være rigtig testeres J. Spielderup Mou Præstegaard d. 17. Marts 
1722. 
PS Byernes navne her i sognet ere Mou, Eggense, Dochedall, Høster
marckgaard, Schelhusene, Stritz Mølle og Knarmou. 
NB- Raben har under Mou sogn noteret: ,,forrige« degn Peder Hend
rich Wolf. 

Nørre- og Sønder Tranders Sogne. 
Nørre- og Sønder Tranders Sogne er combinerede med St Marie Kirke i 
Aalborg, hvoraf sogne præsten nu værende Hr Assessor Mag. Sixtus 
Aspach nyder al korn og qvægtienden, tillige med præstegårdens, og den 
halve deel af små redsel og arbejdspengene. 
Cappelanen til samme St. Marie Kirke nu værende Poul Mørch betjener 
ovenmeldte Nørre- og Sønder Tranders Kirker allene, som sjælesørger, 
og begge præster ere kaldet af kongen. 
I det nørre sogn findes 56 decimanter, men derforuden 5 a 6 avlinger 
øde. 
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I Sønder Tranders sogn 31 decimanter og 2 avlinger øde. 
Derforuden ere velligeså mange huusfolk, som lever endeel ved fiskeri, 
endeel ved gryn, som de sælge til Kiøbstaden, og derved de fleste armeli
gen opholdes. 
De fleste beboere i samme sogne hører Sohngårdholms og Vestergårds 
ejere til, begge nu Hr Commerce Raad Sl. Hans Bentzons sønner, nogle 
få svare til Hl. Aands Closter i Aalborg, og S a 6 ere Hr Stiftamtmand 
Plessens tjenere, 1 boelsjord er under Capitein Buchwald. I sognene er 
byerne Utterup, Sundby og Gug. 
Communicanterne ere imellem S a 600, hvortil er årligen lagt 14rd for 
vin og brødhold. 
Ellers er af det høje herskab til Lindenborg givet årligen 16rd, som 
sjælesørgeren nyder som residentz penge af Nørre- og Sønder Tranders 
Kirker, hvilke penge jeg nu med allerydmygst taksigelse har oppebåret i 
3S år. 
Degnen kaldes af det høje Lindenborg herskab, den nu værendes navn er 
Bertel Bloch, penserer årligen til 4.de lexie i Aalborg skole. 
Som en substitut, har ingen tillæg af Lindenborg baronie. 

Gunderup og Nøfling Sogner. 

Aalborg d. 24. Marts 1722 
P. Mørch 

Hvilke hans kongelige majestæt salig og højlaflig ihukommelse Kong 
Christian S., af sær kongelig nåde, allernådigst haver perpetuered til den 
da værende doet. Søren Glud og hans efterkommere superintendenterne 
over Viborg stift, deres bestilling, imod en præst dertil at holde og lønne, 
efter højstbemeldte hans kongelig majestæts allernådigste brevs viidere 
formelding, dateret Viborg d 22. Juli 1680, hvor hans kongl. majestæt 
sammetid udi bispe-residentzen logerede. 
Præsten som nu kaldet betjener, er Peder Bering, kaldet og beskikket til 
embedet anno 1698 d. 29. August af hans højærværdighed nu Sl. Doet. 
Henrich Gerner, da værende biscop over Viborg stift. 
Præste tienden udi begge sogner, så vidt kornet er anbelangende, nyder 
hans højærværdighed biscopen, undtagen 14tdr rug, som præsten deraf 
er tillagt. 
Udi Gunderup sogn er efterskrevne byer Gunderup, Oppelstrup, Lund
bye, Schoustrup, Torrup, Waarst, Fielrad og Haals, derforuden Fiam
sted gård og mølle. 
Hvilket overalt skal beløbe sig til hartkorn efter matriculen / :når Flam-
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sted mølles mølle-skyld bliver fradragen, som er 2 tønder 1 skp hartkorn 
:/ 514 tønder 3 skiepper. 
Decimanter udi Gunderup sogn er nu 88, bestående af heel- og halve 
gårde, samt nogle få boels-jorder, een ødegård findes der ikun i sognet 
udi Waarst by på Lindenborg friherskabs stafn. 
Communicanterne udi Gunderup sogn er over 600, hvortil er ikun årli
gen lagt til brød og vinhold, 1 Ord 4m. 
Udi Nøfling sogn ere efterskrevne byer Nøfling, Gultentorp, Wisse, 
Lundergaard, Gistrup og Sædderup, som skal bestå af lSOtdr hartkorn 
2skp lfjk. 
Decimanter ibid er 30, derforuden er der 2 ødegårde i Wisse på Vester 
Ladegårds stafn, og l udi Gistrup på Viborg Hospitals stafn. 
Communicanterne ere over 200, hvortil er årligen lagt til brød og vin
hold, byg 17 skiepper, havre 3 tønder, penge 2m 8s og 4 lam. 
Degnen er Søren Mørch, kaldet ligesom hans formand Sl. Jens Grøn
beck, af det høje herskab til Lindenborg, som Kirkerne tilhører, han 
haver hverken degnebolig eller huus, at boe udi, men må sidde til huuse 
hos een af bønderne her i byen. 

Note 

Gunderup Præstegaard d. 30. Marts 1722 
testerer P. J. Bering 

Både Rabens rapport og præsternes indberetninger findes i Lindenborg arkiv, deponeret i 
Landsarkivet i Viborg, men er endnu ikke indordnet med arkivbetegnelse. 
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Tårup i Vokslev sogn 
En beskrivelse af ejendomme i Tårup 

Af Peter Kvist, Nibe 

Nr. 1 er Keldbakgård, der blev flyttet300m nordpå i 1830 
Nr. 2 er Peter Bødkers gård 
Nr. 3 er Erling Bach Nielsens gård 
Nr. 4 er Esbensgård, der blev flyttet 1 km nordpå i 1804 

Den første samlede oversigt, vi har over Tårup, er ved folketællingen i 
1787. Da var der kun 4 gårde, hvori der ganske vist boede 2 familier i 
hver af de 3. Som det ses på skitsen, lå de på stribe og ret tæt sammen. 
Den vestligste gård nr. 1lå klods op ad nr. 2 og blev i 1830 flyttet ud på 
marken og er den nuværende Keldbakgård Qens Peter Jensens). De to 
næste gårde Peder Bødkers og Erling B. Nielsens ligger begge på samme 
grund som for 200 år siden, de var, som næsten alle gårde på den tid 
fæstegårde og ejedes af et gods, og disse tre var fæstegårde under Pan
dum. Det må antages, at gårdene nr. 1 og 2 oprindelig har været en gård, 
som på et tidspunkt er blevet delt i 2 »halvgårde« som der ses flere 
eksempler på. Disse tre gårde benævnes halvgårde, og deres årlige hove
riydelse til Pandum androg for hver 6 3/16 pløjedage, 21 1/6 spanddage 
(1 mand med et spand heste) og 6312 gangdage (kun personen). Angåen
de den fjerde gård, så ejedes den i 1785 af mølleren i Binderup, Laurs 
Sørensen, hvis mølle var fæstegods under Lundbæk, men Laurs Søren-
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sen havde indtil1779, da han fæstede møllen, været selvejer i Lynderup 
og har antagelig ikke ejet gården før den tid. Denne fjerde gård, hvis 
jordareal lå nordligsti Tårup, lod den nye ejer af Binderup mølle Jørgen 
Nielsen (Møller) i 1804 udstykke på den måde, at stuehuset med lidt jord 
omkring blev solgt til den hidtidige fæster Niels Sørensen. Hovedparcel
len blev solgt til Niels Jensen Munk, en søn af Jens Nielsen Munk, 
Agersgård i Binderup, og det må formodes, at han da har opført nye 
bygninger. I hvert fald oplyser en brand taksation, at Niels Jensen Munk 
i 1808 fik en trelænget gård Espengård kaldet takseret for 300 rigsdaler. 
Et mindre stykke, den nordligste del af gårdens mark beholdt Jørgen 
Nielsen selv i nogle år, hvorefter det igen kom ind under hovedparcellen. 

Senere er gennem årene sket udstykninger fra de oprindelige ejendom
me. Det sydligste af det, vi kalder Tårup, er helt korrekt Vokslev hede, 
men da det nu altid behævnes Tårup, må der vel med tiden vindes hævd 
på navnet. De 6 ejendomme, som ligger på omtalte areal, er bygget på 
hedejorden fra de 3 Vokslev-gårde, Sandagergård, Rygård og Taarup
gård, hvorfor de også bliver omtalt. 

1829 byggedes Gammel Taarup (Anskov Andersens) 
1847 Blegdalshus, der blev nedbrudt ca. 1970 (sidste beboer var Otto 

Hansen) og på hvis grund J ens Munk i 1963 byggede en ny gård. 
1852 Hedeagersminde (Chr. Petersens) 
1853 Østervang, der tidligere er benævnt Taaruphus og Lillemosehus 

(før beboet af Svend Hyldahl) 
1866 Holmhuset (Villy Christensens) 
1883 Mosegården oprindelig kaldt Stormosehus (Karl Erik Nørholts) 
1903 Anna Adamsens ejendom 
1906 Kjeld Buus' ejendom 
1922 Begyndelsen af Taarup Østergård (Esben Kvists) 
1925 Kaj Sørensens ejendom 
1927 Højagergård (Palle Bruus') 
1930 Krogen (Find Christensens) 
1930 Ejendommen ved Grusgraven 
1954 Svend Erik J ensens ejendom 
1963 Margit Munks gård 
1969 Johannes Kvists hus 
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Matr. Nr. Ja Tidligere fæstegård under Pandum, men den lå da ca. 300 m 
sydligere. Bygninger opført på nuværende plads i 1830 af Simon Sørensen. 

Keldbakgård 

Beboere 

Niels Thøgersen 
1768 Kristen Simonsen 
1780 Søren Kristensen 
181 O Simon Sørensen 
183 7 Christen Simonsen 
1843 Anders Poulsen 
1869 Anders Jakobsen 
1891 Sørine Pedersen 
1896 Peder Jakobsen 
1923 Kristian A. Jensen 
1960 J ens Peter J ens en 

Keldbakgård lå som nævnt oprindelig300m sydligere. Her boede i 1744 
Niels Thøgersen, hvis kone Ane Olufsdatter døde det år. I Skiftet efter 
hende oplyses, at de havde en datter Margrethe, der var 20 år, og det må 
derfor antages, at Niels Thøgersen har boet i gården siden i 1720'rne. 
Besætningen var da 6 heste 4 køer 4 kvier l stud 28 får 2 åringsgalte og 7 
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polte. Nævnte Margrethe blev omkring 1750 gift med Kristen Simonsen 
fra Suld.rup, der en halv snes år efter fik oprettet fæstebrev på gården 
med den klausul, at det først skulle træde i kraft ved svigerfaderens død 
eller hans afgang efter eget ønske. Kristen Simonsen flyttede dog straks 
til gården, og de var fæstere i fællesskab til Niels Thøgersens død, der må 
være sket før 1765, da Vokslev kirkebog begynder. 

Kristen Simonsen og Margrethe havde kun et barn, en søn Søren 
Kristensen født 1752. Han var blevet kasseret til militærtjeneste på grund 
af undermål. I 1780 oprettedes en ny fæstekontrakt, hvorefter han fik 
halvpart med faderen om fæstet, da forældrene >>formedelst tiltagende 
alder og svagelighed<< godvillig har afgivet en part. Fæstebrevet er affat
tet, så Søren Kristensen automatisk fortsætter som ene fæster efter fade
rens død. Margrethe Nielsdatter døde i 1802, mens Kr. Simonsens død 
ikke ses indført i Vokslev kirkebog. 

Søren Kristensens kone hed Margrethe Pedersdatter. De havde 2 søn
ner: Simon født 1781 og Niels født 1784. I 1804 blev gården brandfor
sikret, hvorfor det må :antages, at han da havde købt gården til selveje. I 
hvert fald benævnes han ved Margrethes død i 1808 som selvejergård
mand. Et par måneder før, den 30. juni 1808 nedbrændte stuehuset 
totalt, og et nyt blev opført, det var klar til taksation 3 måneder senere. 

I 1811 fik sønnen Simon Sørensen skøde på gården. Hans kone hed 
Johanne Ovesdatter, og de havde 2 børn: Søren født 1806 og Christen 
født 1811. Simon Sørensen synes at have været en foregangsmand. I 1830 
flyttede han gården ud på marken og plantede samtidig 40 frugttræer. Da 
han ønskede at omlægge driften, men manglede den økonomiske bag
grund til at klare det, søgte han Landhusholdningsselskabet om tilskud 
dertil. 

Den yngste søn Christen Simonsen overtog gården efter faderen i 183 7 
og fik forældrene på aftægt. Herefter levede faderen til 1841 og moderen 
til1843. Kun 6 år besad Christen Simonsen gården, idet han i 1842, mens 
moderen endnu levede, solgte gården med aftægtsforpligtelsen til mode
ren til Anders Poulsen (Rye) og flyttede til Lyngsø i Veggerby sogn. 

Anders Poulsen måtte foruden aftægtsforpligtelsen betale 1365 rigsda
ler for gården. Han var søn af afdøde Poul Christensen (Taarup) i R y går
den, og hans stedfader Peder J ens en Haas var hans Curator, da han som 
24-årig ikke var fuldmyndig. Anders Poulsen sad nu som ejer i 27 år, og i 
1868-69 i en alder af 51 år solgte han gården og købte en anden i Ø. 
Hornum. I mellemtiden havde han ladet udstykke et areal til en datter og 
svigersøn, hvorpå blev påført >>Holmhuset« (Villy Christensens). Salgs
summen var nu steget til 8.000 rigsdaler, og så .holdt han endda auktion 
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over en del besætning og inventar. Anders Poulsens kone hed Karen 
Marie, hun var født 1820 som datter af sognefoged Christen Christensen 
(Gregersen) i Gelstrup. De havde 9 børn: Karen Marie født 1842, Pouli
ne Christine 1846, Christen 1849, Olaf Ry 1852, Anders 1854, Ane 
Margrethe 1858, Maren 1860, Poul 1861 (død 1864) og Jens Christian 
1864. 

Den næste ejer af gården var Anders Jakobsen fra Grydsted, født 1831 
og hans kone Sørine Pedersen født i Bislev 1844. De havde 1 O børn: Ane 
Petrea født 1870, Jakob Peter 1871 (død 1893), Peder 1872, Mette Marie 
1873, Else Kirstine 1875, Anders Peter 1877, Andrea Sørine 1878, Jens 
Christian 1881, Anine 1883 og Laurits Christian 1886. Efter Anders 
Jakobsens død i 1891 stod Sørine for driften i 5 år, indtil sønnen Peder i 
1896 med en slægtning som curator kunne overtage driften. 

Omkring 1908 blev PederJakobsen gift med Marie Christensen, dat
ter af Christen Christensen (Kusk) fra Vokslev. De fik deres eneste barn, 
en søn Anders i 1911. Han omkom ved en ulykke i 1920, og det tog så 
stærkt på forældrene, at de syntes at opgive det hele, solgte gården og 
flyttede til Nibe i så ung en alder som 49 og 40 år. Peder døde 1930 og 
Marie i 1956. 

N æ s te ejer var Kristian Albert J ens en, der var fra Sønderup, hvor han 
havde været bestyrer for sin mor. Hans kone Anna Pedersen var fra 
Rodsted, og de havde børnene Birgitte, Anne Marie, Jens Peter, Svend 
Erik og Grethe. Købesummen var 71.000 kr. Til gården hørte et hede
areal på 36 td. land, som Kr. Jensen lod opdyrke, og herpå byggedes en 
ejendom til sønnen J ens Peter, som i 1954 blev gift med Esther Buus 
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Pedersen fra Guldbæk. Her boede de i 6 år og overtog derefter hjemmet, 
mens broderen Svend Erik fik ejendommen på hedejorden. Kristian J en
sens kone døde' i 1952 og han og husbestyrerinden Karen Larsen flyttede 
med Svend Erik, som var ugift, og efter Kr. J ensens død i 197 4 forblev 
hun i pladsen. Esther og Jens P. Jensen har børnene Anne Marie, Jørn, 
Kristian og Lisbeth. Gårdens kostald er opført 1929, østerhuset 1951 og 
svinehuset 1965. 

Fæstebrev Christen Simonsen, Taarup 1760. 
Jeg Otto Henrich Juel, Friherre til Riisensteen, Herre til Lundbech, 
Pandum, Rammegaard og U cistrup stæder og fæster herved til Christen 
Simonsen, barneføed i Suldrup En min Bondegaard i Taarup i Woxlef 
Sogn, som ud j dend nye Matricul er andsatt for Hartkorn af N r 1 4-0-0-
2 og nu beboes af Niels Thøgersen, hvilken Gaard bemelte Christen 
Simonsen, naar Niels Thøgersen ved døden afgaar, andtager og tiltræder 
i Samme Hancis livs tiid i Fæste beholder, hvorimod hand deraf i rætte 
tiide svarer alle Kongl Skatter og Contributioner Samt Landgilde inden 
hver Aars Martiny Rug 1 T d, Byg 1 T d, Haure 1 T d, Smør 1 Lispund og 
Penge 2 Rdl. Forretter det udfordrende Hoveri til Pandum, holder 
Gaardens Bygning udj forsvarlig Stand og dens tilliggende Eiendom 
forsvarlig Dyrker og Lovlig Behandler. Intet til upligt bruger eller bruge 
lader. Er mig og min Fuldmægtig Hørrig og Lydig, Retter og forholder 
Sig udj øvrigt efter Hancis Kongl. Majestæts Allernaadigste Lov og For
ordninger, Alt under dette Fæstes Forbrydelse og viidere Lovens Straf, 
og Siiden Christen Simonsen nu agter at flytte til Niels Thøgersen og hos 
Hannem at forbl. Saa længe, hand lever, Saa lover bemelte Christen 
Simonsen Stedse at omgaaes ovenmeldte hancis Sviger Fader med tilbør
lig Sønlig Lydighed og i alle tilfælde at Søge gaardens Gavn og Beste 
fremmet og Befordret. For Indfæstning vorder den fæstende befriet. I 
Henseende, at hand, Som er fri Karl indgaar her paa Godset fra Torsred
lund Gods, hvorfra hand med lovlig Ret er Demiteret, hvilket Ret hand 
her Dags Dato haver. Til stadfæstelse under min Haand. Lundbech dend 
20 Marty 1760. O. H. Juel. 

Ligelydende Original Fæstebrev haver ieg undertegnede !modtaget, dets 
Indhold ieg i alle ting lader mig være efterrettelig. Ombeedendes Ditlef 
Friis og Jens Johansen, begge ved Lundbech dette med mig til Vitterlig
hed at ville underskrive. 

Lundbech U t Supra Christen C. S. S. Simonsen 
Til Vitterlighed efter Begiering Underskriver D. C. Friis. J. Johansen. 
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Fæstebrev Søren Christensen, Taarup 1780 
paa Halvparten af hans fader Christen Simonsens Halvegaard ibd. Giør 
vitterligt, at ieg herved stæder og fæster til Ungkarl Søren Christensen 
barnføed udi Thaarrup Bye paa Pandum Gods, der efter ihændehavende 
Cassationsliste formedelst U ndermaal til Hans Mayestæts Ti eneste er 
befunden udygtig, halvparten af den mig tilhørende Halv Gaard udi 
bemeldte Thaarup, som hans Fader Christen Simonsen hidtil har havt i 
fæste, men nu formedelst sin og Konens tiltagende Alder og svagelighed 
godvilligen til denne deres eneste Søn og Barn haver afstanden. Hvilken 
Halve Gaards halve Hartkorn er efter seneste Landmaalings Matricul af 
Nr 1 2-0-0-1 tilligemed Gaardens halve Bygning og Besætning foran
nævnte Søren Christensen sin livs Tiid maae have, nyde, bruge og udi 
fæste beholde med samme Ræt og Rættighed, som hans Fader den før 
ham nydt og brugt haver paa den Maade, at han deraf til de anordnede 
Forfalds Terminer svarer og betaler alle Kong!. ordinaire og extraordina
ire Contributioner og paabudde, som enten allerede ere eller Aller
naadigst maatte blive Paabuden. Betaler Og leverer aarlig efter J ordebo
gen til Martiny Dag Penge 1 Rdl., Rug 4 Skp., Byg 4 Skp., Havre 4 Skp 
og Smør ~ Lispund, hvilket dog for min Leve Tiid er modereret til 4 
Skp. Byg, 1 Td. Havre og~ lp Smør, Forretter i Fællig med sin Fader~ 
Gaards Hoverie og Reiser til Pandum efter det over samme Gaards 
Hovarbeide allernaadigst approberede Hoverie Reglement, Gaardens 
Bygning og Besætning saavidt hans tilkommende halvdeel angaar, holder 
han udi forsvarlig stand samt på bæste Maade giøder og behandler sam
mes tilliggende Jord og intet deraf enten til Upligt bruger eller fra 
Gaarden lader bortkomme. Ved dette fæste er oftbemelte Søren Chri
stensen ellers accorderet, at han efter sin Fader Christen Simonsens død 
tillige faaer fæste paa den anden halvgaard uden videre indfæstning eller 
Fæstebrev, derpaa at tage paa samme Maade i alle Deele, som om den 
ham nu tilæfstede Halvpart Gaard foran er meldet. Skulle hans Moder 
overleve bemeldte hans Fader, forsyner han hende med nødtørftig Pleie, 
skikkelig omgang og efter hendes død med en hæderlig Jordefærd. Imid
lertid bestræber Fæsteren sig ved en fornuftig omgang at vedligeholde sig 
sine gamle Forældres Godhed og Kierlighed. For det øvrige efterlever 
Fæsteren Hans Kongelig Mayestæts allernaadigste Lov og Forordninger, 
viser mig og min Fuldmægtig al skyldig Lydighed alt under dette Fæstes 
Forbrydelse. Formedelst de Bekostninger, som for Fæsteren i fællig med 
sin Fader vil medgaae til Gaardens Bygnings Reparation og Istandsættel
se er han for Indfæstning befriet og har alleene i dets stæd givet en 
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Kiendelse af 6 Rdl. Til Stadfæstelse under min Frieherlige Haand og 
Segl. Lundbech d 17 Febr 1780 C. F. Juel. 

Søren Christensen 1804 
Anno 1804 den 6 December er af undertegnede Brand Direkteur og 
Taxationsmændene Sognefoged Christen Gregersen af Gielstrup Bye og 
Christen Sørensen af Woxlev Bye foretaget følgende Taxation til Brand
forsikring. 

Woxlev Sogn, Taarup Bye, Pandum Gods. 
l. En Gaard, beboes af Søren Christensen. 
a. Stuehuuset sønden i Gaarden 11 Fag 10 Y. alen dyb, Fyrre 
under- og overtømmer, klinede Vægge og Straatag, til Stue, Kam
re, Kiøkken og Bryggers med Loft, Vinduer og Døre, 2 Jern 
Bilægger Kakkelovne, en indmuret Kobber Kiedel paa ~ Td samt 
2 Skorsteene af brændte Steen og Bagerovn af Leer. 210 -
b. det nordre Huus 14 Fag llY. dyb, Fyrre under- og overtøm-
mer, klinede Vægge og Straatag, til Lade 140 -
c. det vestre Huus 11 Fag 10 alen dyb, Fyrre under- og overtøm-
mer klinede Vægge og Straatag, til Høe huus 100 -
d. det østre Huus 7 Fag 8Y. al dyb, Fyrre under- og overtømmer, 
klinede Vægge og Straatag, til Stald og Fæehuus 50 -

500-
Er forsvarlig mod Ildsfare og ei før været forsikret. 

Søren Christensen 1808 
Anno 1808 den l Juli foretog undertegnede Brand Direkteur med Taxa
tiansmændene Sognefoged Lars Jensen Freilev af Gielstrup Bye og Tøm
mermand Christen J ens en af Roestrup By e Taxationsforretning over den 
Brandskade, som ved Ildebranden i gaar den 30 Juni var foraarsaget hos 
Søren Christensen, Taarup Bye, Woxlev Sogn, Pandum Gods i hans 
iboende Fæstegaard, som for Tiden var af Procurator Asp i Nibe efter 
Taxationsforretning H No 148 b No l i alt har været forsikret for 500 Rd 
og befandtes da: 
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a. Stuehuuset sønden i Gaarden total afbrændt, taxeret og forsik-
ret for 210-
Paa Pladsen fandtes 2 Jern Bilægger Kakkelovne, som deels 
paa Pladerne var revnede, taxeret for i alt 15 -
1 Kobber Kiedel meget forbrændt, taxeret for 5 -
alt Tømmer og Straae forbrændt og sønderslagen, saa at 20 -

dette anseees af ingen Værdie Skaden 190-

U. A. Thorsø e 
Brand Direkteur 

Lars Freilev Christen J ens en 

Søren Christensen, Taarup 1808 
Anno 1808 den l October er af undertegnede Brand Direkteur og Taxa
tiansmændene Lars Jensen Freilev af Gielstrup Bye og Niels Sørensen af 
Taarup By e foretaget følgende Taxation til Brandforsikring: Woxlev 
Sogn, Taarup Bye, Paudum Gods. 

En Gaard, beboes af Søren Christensen 
a. Stuehuuset sønden i Gaarden 10 Fag, 9Y, alen dyb, Fyrre 
under- og overtømmer, klinede Vægge og Straatag, til Stue, 
Kamre, Kiøkken og Bryggers med Loft, Vinduer og Døre, 2 Jern 
Bielægger Kakkelovne, en indmuret Kobber Kiedel paa Y. Tøn
de, samt Skorsten af brændte Steen i Piben og Bageovn af Leer, 
taxeret og forsikret for 250 rd 

Er forsvarlig mod Ildsfare og ei har været forsikkret, men af nye 
opført i det efter Taxationsforretningen No 232 den 1' Juli sidstleden 
afbrændte Huuses Sted. 

De anordnede Brandredskaber forefandtes. 

U. A. Thorsøe 
Brand Direkteur 

Uddrag af Skøde 

Lars Freilef Niels Sørensen 
Taxeringsmænd 

fra Herredsfoged Niels Bassesen, Nibe til Simon Sørensen på hans påbo
ende og i fæste havende gård i Tårup. Pris 1000 rd. 
En betingelse for handelen var, at den aldrig måtte afhændes for at 
komplettere nogen hovedgård. Tinglæst 5-7-1810. 
(Niels Bassesen havde i 1804 købt Pandums fæstegods af O. H. Juel). 
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Skøde Søren Simonsen - Simon Sørensen 
J eg underskrevne Søren Simonsen Selveier Gaardmand i Taarup, Woxlev 
Sogn tilstaaer herved og vitterliggiør at have solgt og afhændet, ligesom 
jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger 
til min Søn Simon Sørensen og hans Arvinger min eiende og beboende 
Gaard i Taarup Bye staaende for Hartkorn 4 Td O Skp l Fdk l 2/3 Alb 
med Bygninger, Besætning og Avl, indtet i nogen Maade undtagen, 
hvilken Gaard ikke igien maae afhændes for derved at complettere nogen 
Hoved- eller Sædegaard eller deraf at giøre Hoverie ligesom det og bliver 
Pligt for min Søn eller enhver efterkommende Ejer af denne Gaard at 
opfylde den mellem min Søn og mig under Dags Dato indgaaede Kon
tract angaaende mit Ophold og Huus Værelse i Gaarden m.v. efter 
Kontraktens Indhold. 
Og da Kjøberen, bemeldte min Søn Simon Sørensen har givet mig Beta
ling for denne min Gaard, ialt 700 Rd, saa meddeles ham herved dette 
frit lovlige Skiøde, hvorved jeg hiernier og tilskiøder hannem bemeldte 
min Gaard med tilliggende Eiendomme, Bygninger, Besætning og Avl, 
intet i nogen Maade undtagen til fuldkommen Eiendom, frit for hver 
Mands Tiltale. 
Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl. Nibe den 5 Novembr 
1810. Søren Simonsen LS 
At der om dette Kiøb ingen Kiøbekontract eller skrivdigt Document har 
været oprettet, forsikres herved, og kan om forlanges med Eed bekræf
tes. Datum ut supra, Søren Simonsen, Simon Sørensen. 
Læst paa Hornum Fieskum Herreders Ret den 25 July 1811. 

Underdanigst Promemoria 
Efterat jeg i nogle Aar har anstillet Prøver paa min, iboende Gaards 
Jorder, har jeg fundet, at ene Vexeldriften er det Maal, hvorefter en 
Agerdyrker bør stræbe, men forat naae dette, seer jeg ikke anden Udveie 
end at lide Tab paa Kornafgrøden i de første Aaringer. Den gamle Drivt 
var: 1' Aar Byg gjødet, 2' Aar Rug, 3' 4' og 5' Aar Havre og derefter 
H vil e i S Aar. Dette har jeg forandret dertil, at jeg nu haver: 1' Aar 
Havre, 2' Aar Rug gjødet, 3' Aar Byg, 4' Aar Kartofler og Erter, S' Aar 
Byg og Rug, 6' Aar Havre. Denne dyrkning ønskede jeg inderlig gerne 
saaledes forandret: 1' Aar Havre, 2' Aar Vikkehavre gjødet, 3' Aar Rug, 
4' Aar Byg, 5' Aar Erter, 6' Aar Rug gjødet, 7' Aar Kartofler, 8' Aar Byg 
og derefter Græsvæxter til Udlæg i 4 Aar, men jeg seer mig ikke istand til 
at iværksætte Forandringen ved egen Hjælp, og ansøger herved underda
nigst det høi kongelige danske Landhuusholdnings Selskab, at det høie 
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Selskab vilde være mig saa gunstigt, at jeg maatte optages blandt de 
Bønder, der nyde Understøttelse til en bedre Drivts Indførelse. 
Gaardens Hartkorn er 4 tdr - s k pr l fjdk l 2/3 al b. Dens J orde r ere 
muldsandige til en dybde af 6 a 7 Tommer og Underlaget rødagtig Klæg 
Sidste Aar flyttede jeg Gaarden ud paa Marken og anlagde en Have, 
hvori allerede er plantet 40 Frugttræer, men dette voldte, at jeg maatte 
laane 200 rbd, saa jeg ikke seer Udveie til at faae den Dyrkning indført, 
som jeg saa gerne ønskede og haaber derfor Bønhørelse paa min her 
givne underdanige Ansøgning. 

Underdanigst Simon Sørensen Taarup 
Voxlev Sogn, Aalborg Amt. 

Til Det Kongl. danske Landhuusholdnings Selskab 
At Simon Sørensen Torrup, som beboer en Gaard i Torrup By, Voxlev 
Sogn er mig bekjendt som en meget flittig og ordentlig Landmand, der 
har anvendt meget paa sineJorders Forbedring, bevidnes herved, idet jeg 
paa bedste Maade anbefaler hans indgivne underdanige Ansøgning til det 
høie Selskabs gunstige Bønhørelse. Nibe 12 April 1831 Peter Tetens 

Sognepræst for Nibe og 
Voxlev. 

Denne Attest underskrives og sammes Indhold bevidnes med fuld Over
bevisning af os Undertegnede. 

L. Remmer Peter Tikiøb 

Skøde Simon Sørensen-Christen Simonsen 
J eg underskrevne Simon Sørensen, Selveiergaardmand i Taarup, Woxlev 
Sogn tilstaaer herved og hermed vitterliggjør at have solgt og afhændet, 
ligesom jeg herved sælger, tilskjøder og aldeles afhænder fra mig og mine 
Arvinger til min yngste Søn Christen Simonsen og hans Arvinger min 
eiende og paaboende Gaard i bemeldte Taarup Bye, staaende for Hart
korn 4 Td l Fdk 1 2/3 Alb, mig tilskjødet under 5 Novbr 1810 og 
Kongens Anpart Korntiende af samme, tilskjødet mig den 16 Juni 1812, 
med Bygninger, Avl, Besætning og Inventarium, Ind- og Udboe med 
Undtagelse af 1 Seng med Klæder, l Kakkelovn, l Kjedel, vore Kister og 
Gangklæder, 1 Bord med Stole samt det nødvendigste Husgeraad, hvor
imod Kjøberen, bemeldte min Søn Christen Simonsen eller enhver efter
kommende Eier af denne Gaard skal være forpligtet til: 
l) at udrede følgende Aftægt til mig og efterlevende Enke, nemlig: et 
passende Husværelse med Kjøkken, 2 Lispund Flæsk, 2 Lisp Kjød, 2 
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Lp. Smør, 2 Lp. Øst, 30 Læs Tørv a 6 Snese, 1000 Skudtørv, 2 Læs 
Lyng, 4 Td Rug, 4 Td Byg, leveres aarlig til l Novbr eller tidligere 
tilligemed -- Potter Mælk daglig og græsser og foder for os 4 Faar, alt 
saalænge, jeg og Kone enten begge eller blot een af os ere levende, samt 
2) at betale til min ældste Søn Søren Simonsen ved min og Kones Død 
25 Rigsdaler. 
3) i sin Tid bekoste et anstændigt Bryllup for min ældste Søn Søren 
Simonsens ældste Datter Johanne, der i Tilfælde af min og Kones tidlige
re Død skal opfødes paa Gaarden, indtil hun er confirmeret, 
4) endelig bekoste en anstændig Begravelse for mig og Kone, imod at 
vore Efterladenskaber skulle være ham tilhørende med Undtagelse af 
vore Sengeklæder og min Kones Dragkiste og halve Gangklæder, der 
skal tilfalde min ældste Søns Datter Johanne. 
For Udvidelsen af alt ovenanførte skal ovennævnte Gaard med Avl, 
Besætning og Inventarium til Sikkerhed forhefte anden Prioritets Pante
ret næstefter 500 Rd, nemlig efter de fire Hundred Rd, for hvilke min 
Søn for dette Kjøb har at udstæde første Prioritets Panteobligation til 
Forpagter Klingenberg paa Klitgaard til Indløsning af mine til denne 
udstædte Obligationer for den Sum, som han endvidere i fornødent Fald 
skal være berettiget til paa første Prioritet at laane. Den aarlige Aftægt er 
anslaaet til 41 Rd Værdi. 
Dette til Bekræftelse under min Haand. Thorup den 11 December 1836. 
Simon Sørensen LS 
Læst i Hornum Fleskum Herreders Ting baade som Skjøde og Pantebrev 

13 Maj 1837. 

Skøde Christen Simonsen-Anders Poulsen 
Underskrevne Selveiergaardmand Christen Simonsen, nu boende i 
Lyngsø, Weggerby Sogn giør vitterligt at lige som jeg ved hosheftede 
under l' April dette Aar oprettede og den 7 Mai næstefter tinglæste 
Kjøbekontrakt har solgt og afhændet, saaledes skjøder og overdrager jeg 
herved fra mig og Arvinger til Anders Poulsen af Voxlev min efter 
Skjøde fra min afgangne Fader Simon Sørensen af 11 December 1836, 
tinglæst 13 Mai 1837 eiende Bondegaard i Torrup i Voxlev Sogn med 
paastaaende Bygninger og tilliggende Jordeiendomme af Ager og Engs 
Hartkorn 4 T d l Fdk l 2/3 Alb tilligemed Konge Korntienden af samme. 
Dens Overdragelse skeer i et og alt i Henhold til anmeldte Kjøbecon
trakt, der som meldt findes herved heftet og af hvis Bestemmelse det 
navnlig fremhæves, at Kjøberen er pligtig til aarlig for Farver Andersen i 
Nibe at føre fra Rebbilcis Skov til Nibe eller fra hvilketsomhelst andet 
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Keldbakgård omkr. 1920 

Sted af lige Veilængde fra Nibe nemlig 3 Mile, 1 Favn Bøgebrænde, 
hvilken Forpligtigelse for Kjøberen og efterkommende Eiere af den solg
te gaard skal hvile som en reel Byrde paa Gaarden. Og da Kjøberen 
Anders Poulsen har contant udbetalt mig den accorderede Penge Kjøbe
summa 1365 Rbd Sølv, og han af Aftægtsbrev af Dags Dato sikkret min 
Moder Johanne Marie Ovesdatter og Broderdatter Johanne Magrethe 
Sørensdatter de dem ved ovenberørte Skjøde af 11 December 1836 betin
gede Aftægtspræstationer m.m. saa fraskriver jeg mig herved al Ret og 
Rettighed til den indbemeldte Gaard med Tilliggende, hvilken fra nu af 
skal tilhøre Kjøberen som hans lovligen erhvervet Eiendom. For Van
hjemmel indestaaer jeg efter Loven. 
Til Bekræftelse med mit Navns Underskrivt i Vitterlighedsvidners Over
værelse. Skrevet i Nibe den 20 December 1842. Christen Simonsen. 

Aftægtskontrakt Anders Poulsen-Johanne Ovesdatter 
Undertegnede Selveiergaardmand Anders Poulsen af Torrup i Voxlev 
Sogn med min af Øvrigheden beskikkede Curator Gaardmand Peder 
J ens en Haas af Voxlev tilstaaer herved, at jeg ud af Kj ø bet af den Gaard i 
Torrup, hvorpaa jeg under 20 December 1842 har erholdt Skjøde af 
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Christen Simonsen har tilforpligtet mig, ligesom jeg herved tilforpligter 
mig at tilsvare bemeldte Christen Simonsens Moder Johanne Marie 
Ovesdatter, Enke efter afgl. Selveiergaardmand Simon Sørensen af Tor
rup i Aftægt aarlig 2 Lispund Flæsk og 2 Lispund Ost, der leveres med 
Halvdelen første November eller tidligere, 2 Læs Lyng, 3 Læs Sandtørv 
a 6 Snese pr Læs og 1000 stk. Skudtørv, hvilket Ildebrændsel leveres 
hende i rette Bjergningstid, 4 Td Rug og 4 Td Byg , der leveres hver l 
Mai og l November, hver Gang med det halve, endvidere leverer jeg 
hende daglig 2 Potter Mælk samt og græsser for hende aarlig 4 Faar, alt 
saalænge, hun lever, hvorhos jeg er pligtig at indrette til hendes Beboelse 
et passende Husværelse med Kjøkken, forsynet med fornøden Loft, 
Gulv, Vinduer og Døre samt efter hendes dødelige Afgang at besørge og 
bekoste hendes anstændige Begravelse mod derfor at erholde Godtgiø
relse i hendes Efterladenskaber, hvilke samtlige skulle tilhøre mig med 
Undtagelse af hendes Sengeklæder og Dragkiste samt halve Gangklæder, 
der skulle tilfalde hendes ældste Søns Datter Johanne Magrethe Sørens
datter, hvem jeg i Tilfælde af Bedstemoderens tidligere Død forbinder 
mig til at opføde paa Gaarden indtil hun er confirmeret, ligesom jeg 
endelig forpligter mig til i sin Tid at bekoste et anstændigt Bryllup for 
bemeldte Johanne Magrethe Sørens datter. 
Samtlige mig herved paadragne Forpligtelser skulle hefte med første 
Prioritets Panteret i den mig efter Skjøde af 20 December 1842 tilhøren
de Bondegaard i Torrup (m.m.) til hvilken Ende dette Document bliver 
at tinglæse tillige som Pantebrev. Med Hensyn til Beregningen af det 
stemplede Papir anslaaes de betingede Præstationer til Værdie i Penge 
(ialt 290 rd) efter hvilken Taxt det stemplede Papir er taget. 
Til Bekræftelse med mit og min Curators Underskrivt i Vitterlighedsvid
ners Overværelse. Skrevet i Nibe den 25 Februar 1843. 
Anders Poulsen, som Curator Peder J ens en Haas. 
Læst for Retten paa Hornum Fieskum Herreds Ting den 4 Martz 1843. 

Lynge. 

Købekontrakt Anders Poulsen-Anders Jakobsen 
l. Jeg Anders Poulsen (Rye) Torrup sælger og overdrager herved til 

Ungkarl Anders Jakobsen, Grydsted den mig ifølge Skjøde af 20 
December 1842, tinglæst 4 Marts 1843 tilhørende Gaard i Torrup 
By, Voxlev Sogn med paastaaende Bygninger og tilliggende Jorder 
af gl Hartkorn 4 Td l Fjk l 2/3 Alb, men ifølge Matriculens Udvi
sende under Matr Nr l skyldsat for nyt Htk 6 Td 2 Skp '!. Alb. I 
Handelen er dog ikke indbefattet et Hus, der er opført paa den 
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under Gaardens Hartkorn hørende Hede, hvilket Hus med det 
stykke Hede, som er Køberen paavist og ompløjet med en Fure af 
Sælgeren forbeholdes til fri Raadighed og derfor paa lovlig Maade vil 
være at udstykke fra Gaardens Eiendom. 

2. I Kjøbet medfølger Bygningernes muur- og nagelfaste Dele, derun
der indbefattet en Kakkelovn, men ikke de indmurede Kjedler, end
videre en blaa Hoppe 6 Aar gl, 4 Faar, en J ernplov, en engelsk 
Harve, 2 Arbeidsvogne, 4 Traver Haure samt det Foder, som bliver 
tilovers fra Sælgerens Kreaturer ved Tiltrædelsen den l April 1869, 

saa og den i Jordene nedlagte Rugsæd samt den i og ved Gaarden 
værende Gjødning. 

3. Tiltrædelsen skeer til l April 1869, men i Ildebrandstilfælde staar 
Gaardens Bygninger for Kjøberens Regning og Ansvar fra Dato, 
hvorfor 

4. ogsaa Kjøberen i saa Tilfælde hæver Assurancesummen. Kjøbesum
men er accorderet til 8000 Rigsdaler Rigsmønt, der erlægges saale
des: 

a) Ved Contractens Underskrift idag erlægger Kjøberen SOO 

Rd, og gjælder Sælgerens Underskrift som Qvittering for 
Beløbet. 

b) Ved Tiltrædelsen erlægger Kjøberen SOO Rd, og hvis Sælgeren til 
den Tid kjøber anden Eiendom, endvidere 3000 Rd, er ialt 3SOO 

Rd. Skulle Sælgeren derimod ikke til nævnte Tid have kjøbt 
anden Eiendom, erlægges sidstnævnte 3000 Rd først i 11 Juni 
Termin 1869. 

c) I 11 Juni Termin overtager eller indfrier Kjøberen Alt, hvad han 
med vedkommende Kreditor kan forenes, den det solgte paahvi
lende Pantegjæld 1200 Rd og udbetaler samtidig til Sælgeren 
Restkjøbesummen 2800 Rd. Af Kjøbesummen forrentes ikkun 
de 1200 Rd, nemlig fra Tiltrædelsen den l April 1869. 

S. Alle af det solgte gaaende Skatter og Afgifter, som forfalde eller 
opkræves inden Tiltrædelsen, udredes af Sælgeren, for Eftertiden af 
Kjøberen, dog at de kongelige Skatter paa Amtstuen for l' Termin 
1869 udredes med Halvdelen af Kjøberen og Halvdelen af Sælgeren. 

6. Kjøberen er berettiget til at afbenytte den Sti, som fører fra Gaarden 
til Landeveien over det fraskilte Stykke Jord, saa er og Mergelgraven 
paa samme Stykke Jord til fælles Brug for baade Kjøber og Sælger. 

7. I Kjøbet medfølger ogsaa Gaardens Konge-Korntiende, som Sælge
ren eier ifølge den foran paaberaabte Adkomst. 

8. Alle Omkostninger i Anledning af denne Handel og dens senere 
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Marie og Peder Jakobsen med Anders samt broderen Christian Jakobsen. Solda
terindkvartering ca. 1915. 

Fuldbyrdelse med tinglæst Skjøde samt ved Udstykningsapproba
tionens Erhvervelse udredes med Halvdelen af Kjøberen og Halvde
len af Sælgeren. 

9. Naar Udstykningsapprobationen er erhvervet og Kjøbesummen be
rigtiget samt Kjøbecontracten i det hele opfyldt, meddeler Sælgeren 
til Kjøberen Hæftelse samt Skjøde, hvilket saaledes forventes at 
kunne udstedes til11 Juni Termin 1869. 

10. Salget skeer i det hele med de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, 
hvormed Sælgeren hidtil har eiet Gaarden. 

11. I Søgsmaalstilfælde er den hurtige Retsforfølgning efter Fr. 25 J an u
ar 1828 gjældende. 

Til Bekræftelse vidnefast underskrevet p.t. Nibe den 15 December 1868. 
Anders Poulsen Rye Anders Jakobsen Til Vitterlighed 

Jacob Jacobsen Peder Qvist 

Skøde Anders Poulsen-Anders Jakobsen 
Underskrevne Gaardeier Anders Poulsen Rye nu i Østerhornum tilstaar 
herved og vitterliggjør, at ligesom jeg ved foranstaaende Kjøbekontract 
af 15 December 1868 har solgt og overdraget, saaledes skjøder og afhæn
der jeg hermed i Overensstemmelse med samme til Ungkarl Anders 
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Jakobsen af Grydsted indbemeldte min ifølge Skjøde af 20 December 
1842, tinglæst 4 Marts 1843 tilhørende Gaard i Torrup Bye, Voxlev Sogn 
med paastaaende Bygninger og tilliggende Jorder, der efter at den i 
Kjøbekontractens Post l anmeldte Hedelod er fraskilt med Indenrigsmi
nisteriets Udstykningsapprobation af 2'dennes under Matr Nr la er 
skyldsat for nyt Hartkorn 5 Td 7 Skp 2 Fdk lY. Alb med paahvilende 
Præstekorntiende Byg l Td 3 Skp 2Y. Fdk. Havre l Td 4 Skp 2Y. Fdk 
Rug 3 S kp W2 F dk. I Kj ø bet er indbefattet Konge-Korntienden af de 
solgte Jorder, hvilken jeg eier ifølge min paaberaabte Adkomst. 
Og da nu Kjøberen bemeldte AndersJakobsen i Overensstemmelse med 
Kontracten har contant betalt den accorderede Kjøbesum 8000 Rigsda
ler, saa skal indbemeldte Eiendom, der er overtaget af Kjøberen, og 
hvoraf han tilsvarer alle Skatter og Afgifter, fra nu af at følge og tilhøre 
ham med alle de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg 
hidtil har eiet samme, fri og frelst fra hver Mands lovlige Tiltale. Det 
bemærkes, at Kjøberen er berettiget til at benytte den Sti, som fører fra 
Gaarden til Landeveien over den forbeholdte Hedelod, der nu er skyld
sat under Matr Nr 1b, samt at Kjøberen ligeledes har Ret til at afbenytte 
den Mergelgrav, som findes paa samme Lod. 
Til Bekræftelse vidnefast underskrevet p. t. Nibe den 19 Juni 1869. 
Anders Poulsen Rye. Læst i Retten paa Hornum Herreds Ting d 26 

Juni 1869. 

Skøde Sørine Jakobsen-Peder Jakobsen 
Underskrevne Gaardejer Anders Jakobsens Enke Sørine Jakobsen af 
Taarup sælger, skjøder og endelig overdrager herved til min Søn Peder 
Jakobsen den mig ifølge Adkomst, som samtidig hermed tinglæses, til
hørende Ejendom Matr Nr la Taarup i Voxlev Sogn Hartkorn 5 Td 7 
Skp 2 Fdk lY. Alb med Anpart Konge-Korntiende og med Bygninger og 
disses mur- og nagelfaste Gjenstande, hvortil regnes Kakkelovne, Kom
fur og indmurede Kjedler samt med Besætning, Inventarium, Avl og 
Afgrøde, Ildebrændsel og Gjødning, saaledes som samme for Tiden er 
og forefindes og allerede anses for hans Regning og Risiko og i hans 
Besiddelse. 
Kjøbesummen er berigtiget ved, at Kjøberen har overtaget Prioritets
giælden i Ejendommen 8000 Kr til Forrentning fra sidste Termin og 
Indfrielse i sin Tid som hans egen Gjæld, ved at han til sine Sødskende 
har udstedt Obligation for 8000 Kr og ved at han har forpligtet sig til at 
svare Aftægt til mig saa længe, jeg lever og yderligere Præstationer til 
sine Sødskende efter følgende Bestemmelser: 
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a) Der betales mig aarlig kontant og skadesløst paa min Bopæl inden 
Riget 500 Kr med Halvdelen hver 1 Maj og 1 November bestandig 
forud. 
b) Efter min Død bekoster Kjøberen min hæderlige og anstændige Be
gravelse efter Egnens Skik og Brug. 
c) I den første Juni eller December Termin, som indtræffer Y, Aar efter 
min Død, udbetaler Kjøberen kontant og skadesløst til de af hans Sød
skeude Ane Petrea, Mette Marie, Else Kirstine, Anton Peter, Andrea 
Sørine, Jens Christian, Annine og Laurits Christian, som til den Tid er i 
Live, til hver 100 Kr. 
d) Til Sikkerhed for de under a og b anmeldte Præstationer, der kapitali
seres til 2600 Kr forbeholdes Prioritet næst 8000 Kr i Ejendommen 
saaledes som foran er betegnet med Bygninger, Besætning, Avl, Afgrøde 
og Gjødning og Anpart Konge-Korntiende, og til Sikkerhed for de un
der c ommeldte Præstationer forbeholdes Prioritet i samme Pant, men 
næst efter 16.000 Kr og Aftægt efter a og b. Thi skal Ejendom og Løsøre 
som foran nævnt herefter følge og tilhøre Kjøberen PederJakobsen med 
de samme Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvor
med jeg har været Ejerinde deraf, fri for enhvers lovlige Tiltale og under 
Hjemmelsansvar for mig efter Loven. Peder Jakobsen med sin beskikke
de Kurator Gaardejer Jakob Jakobsen i Grycisted tilstaar ved Medunder
skrift at have modtaget Ejendommen paa foranførte Vilkaar og meddeler 
den under d forbeholdte Panteret. Under Overdragelsen er indbefattet 
Borde og Bænke i Folkestuen, men dens Kjøkken- og Bryggersredska
ber, Møbler og Sengeklæder forbliver til Sælgerindens Raadighed. Af 
Kjøbesummen regnes 8000 Kr for Løsøret. 
Til Bekræftelse vidnefast. Taarup den 25 November 1896. 
Peder Jakobsen Jakob Jakobsen Sørine Jakobsen m.f.P. 
Læst i Retten paa Hornum Herreds Ting den 5 December 1896. 

Skøde Peder Jakobsen-Kristian A. Jensen 
Underskrevne Gaardejer Peder Jakobsen i Taarup, Vokslev Sogn sælger 
og endelig overdrager herved til Landmand Kristian A. J ens en, hidtil 
Gaardbestyrer i Sønderup den mig ifølge Skøde, læst 5 December 1896 
tilhørende Gaardejendom Matr Nr la Taarup, Vokslev Sogn, Hartkorn 
5 T d 7 Skp 2 F dk 1 Y. Alb med Bygninger og øvrige lovlige Tilbehør, 
som den ligger og er paavist og godkendt, navnlig i Henseende til Skel og 
Skelsætning med alt udvendigt: Besætning, Avl og Afgrøde, Gødning og 
Ildebrændsel, ligeledes som paavist og godkendt, dog paa nær hvad der 
er opført paa foreliggende særskilt Fortegnelse. 
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Anna og Kristian A. Jensen 

Overtagelsen sker straks, og fast Ejendom og Løsøre er allerede for 
Køberens Regning i enhver Henseende, kun at Løsøret for Ildebrandstil
fælde bliver for min Regning, indtil Køberen faar sin Løsøre-Assurance 
iorden, mod at jeg leverer ham Erstatningen. 
Købesummen 71.000 Kr er berigtiget ved kontant 31.000 og ved Obliga
tion for 40.000 Kr. Paa Tro og Love angives, at af Købesummen er 
31.000 Kr for Løsøret. 
Ejendommen overdrages med alle de Rettigheder og Forpligtelser, hvor
med den ejes under Hjemmelsansvar for mig efter Loven. Køberen beta
ler Amtsstueskat fra 1 April d.A. samt alle senere Skatter, Halvpart af 
Udgiften ved dette Skøde og hele Udgiften ved Obligationen. Med Hen
syn til Andelsmejeriet gælder, at Køberen faar Andelen fra 1 J an u ar 
1922, og at jeg hæver Mælkepenge og Overskud, som kommer til Udbe
taling den 20'ds. Køberen overtager derhos Telefonen. 
Vidnefast underskrevet p.t. Nibe den 1 Januar 1923. Peder Jakobsen. 
Foranstaaende Skøde modtages herved. Mit fulde Navn er Kristian Al
bert J ens en. Kristian J en sen. Til Vitterlighed Ising 

Jacob Hyldahl 
Læst i Nibe Købstads og Hornum Herreds Ret den 27/1 1923. 
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Skøde H. P. Nielsen, Hornumgård-Christian Jensen, Taarup 
Undertegnede gdr H. P. Nielsen af Hornumgaard sælger herved til gdr 
Chr Jensen af Taarup den mig tilhørende Ejendom Matr N r lh af Sørup, 
Buderup sogn af Hartkorn Y. Album, en Parcel stødende op til den 
Anton Sørensen solgte parcel, saaledes som denne parcel nu er afsat af 
Landinspektør Olsen i Aalborg, hvis kort og Opmaaling skal være for
bindende for os, og sælges Parcellen, som den nu henligger og med de 
samme almindelige og specielle Herligheder og Rettigheder, Byrder og 
Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, og som Køberen skal re
spektere, uden at de her skulle anføres, dog sælges Parcellen fri for 
Aftægt, Prioritetsgæld og Adkomstmangel under 20 Aar. 
l) Overtagelsen har fundet Sted, og henligger det solgte herefter for 
Køberens Regning og Risiko. Han tilsvarer og udreder alle af Parcellen 
fra og med l Okt d.A. og fremtidig forfaldne Skatter og Afgifter og 
oppebærer alle af samme fremtidig flydende Indtægter. 
2) Købesummen er akkorderet til 500 Kroner. 
Efter passeret Udstykning skyldsat under Matr Nr lgk. 
Tinglæst 12 Juli 1924. 

Peter Bødkers gård 

Beboere 
Laurits Andersen 

1739 Jens Sørensen Færch 
1761 Niels Jensen Færch 
1771 Søren Nielsen 
1800 Niels Sørensen Færch 
1828 Jørgen Pedersen 
1874 Peder Chr. Jørgensen 
1896 Peder Kristensen (Bødker) 
1932 J ens Kristensen (Bødker) 
1964 Peter Kristensen Bødker 

Det ældste eksisterende fæstebrev er fra 1739 og lyder: J eg Otto Henrich 
Juel, Friherre til Rusenstein, Herre til Lundbeck og Paudum Bekiender 
herved at have Stæd og Fæst Jens Færch den Gaard i Taarup, som 
Laurits Andersen havde Beboed, Matriculered 4 Td 2 Alb paa dend 
Maade, hand deraf svarer de Kongelige Contributioner, som nu er eller 
ville blive paabudne samt Landgilde efter Jordebogen l td rug, l td byg, 
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Matr Nr 2a m.fl. Tidligere fæstegård under Pandum, men oprindelsen fortaber 
sig i fortidens mørke. 

l td Haure, l lispund Smør, 2 rdl i Penge, saavel det sædvanlige Hov 
Arbejde her til Gaarden gjører Huusene forbedrer og altid holde i Stand. 
Marken til ingen Upligt bruger eller bruge lade, Hans Kongelige Maie
stæts allernaadigste Forordninger for alle ting efterleve. 
Til Bekræftelse under min Haand. Lundbech d 6 Augusty 1739. 

O. H. Juel 

Heraf fremgår også den tidligere fæsters navn, men hans fæstebrev er 
ikke bevaret. Endvidere ses andetsteds, at Laurids Andersen havde går
den sammen med Christen Michelsen i 1706. Både Christen Michelsen 
og Laurits Andersen betalte kopskat i 1688. Min teori går ud på, at 
Christen Michelsens far Michel Christensen, der sammen med sin søster 
Maren Christensdatter beboede en gård med hartkorn 13-6-0-2 i 1664, 
har haft begge gårdene (hele gården). Det kan synes misvisende, at der 
var næsten 14 td. hartkorn, men da der kom en ny matrikulering i 1688, 
kan det ikke sammenlignes. 

I 1761 afstår J ens Sørensen sin i fæste havende gård til sønnen Niels 
Jensen Færch. Den årlige landgilde (forpagtningsafgift) i korn og smør er 
den samme, som faderen har ydet, men pengebeløbet, der var 2 rd., er 
halveret, men så skal han tage sig af sine forældres underhold så længe, 
de lever. Her ses det mærkelige, at faderen skal forsynes med fornøden 
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og upåklagelige underholdning, mens moderen skal have fri huusværelse 
i gårdens østre huus samt levere hende et nærmere fastsat kvantum 
brændsel og korn samt føde 3 får for hende. Jens Sørensen må være død 
før 1765, mens hans kone levede til 1780. 

NielsJensen Færchs virketid blev ikke lang, da han i 1771 i en alder af 
40 år >>af hans løbske heste blev skilt ved sit liv imellem Nibe og Gel
strup«. Ifølge skifte efter ham ses, at boets passiver er dobbelt så store 
som aktiverne, idet der er restance af skatter, landgilde og låne-korn. 
Den nye fæster Søren Nielsen, der var født i Vokslev, fik dette eftergi
vet, og han fik desuden tildelt 6 td korn til hjælp til føden næstkommen
de sommer. Endvidere en hest samt træ til reparation af husene. Samme 
år blev han gift med Maren Jensdatter. Selv om det ikke nævnes i fæste
brevet (hvad det som regel gør), at det er formandens enke, er det sikkert 
rigtigt, da navnet passer, og hun er enke. Maren Jensdatter døde i 1798, 
og samme år skaffede sønnen Niels Sørensen en ny kone til huse, idet 
han giftede sig med Kirsten Andersdatter fra Rostrup. Et par år efter 
overlod Søren Nielsen fæstet til sønnen, der så skulle give ham ophold så 
længe, han levede, det .blev til 1808. Allerede i 1802 døde Kirsten An
dersdatter kun 28 år gammel, og Niels Sørensen giftede sig kort tid efter 
med Kirsten Jensdatter, der var fra Ulstrup. I 1813 købte han gården til 
selveje for en pris af 375 rigsdaler og besad den til1828, da han flyttede 
til Rostrup, og formedelst 400 rd overlod gården til købmand Chr. 
Vestergaard fra Nibe og Jørgen Pedersen, der var født i Dronninglund i 
1802, men hvis kone Cecilie (Sidsel) Abildgaard var fra Nibe. I skødet er 
noteret, at Jørgen Pedersen afbenytter den søndre halvdel med bygnin
gerne, mens Chr. Vestergaard afbenytter den nordre halvdel, men i 
øvrigt med lige ejendomsret. I 1831 solgte Chr. Vestergaard den nordre 
halvdel til Christen Nielsen Qvist fra Estrup efter først at have opført et 
hus på 12 fag (senere kaldet Gammel Taarup). Hovedparcellen ejede de i 
fællesskab til 1871, da Chr. Vestergaard, der nu boede i Fredericia, 
overdrog sin halvpart i gården til Jørgen Pedersen uden betaling, så 
fællesskabet har tilsyneladende kun været en formssag. 

Jørgen Pedersen og Cecilie havde 4 børn: 1. Peder Christian, der var 
født i Nibe 1828, 2. Jens født 1832 og død 1836, 3. Karen Marie født 
1836 blev 1856 viet til Jens Pedersen Haase i Rygården og efter hans død 
til Niels Christensen Qvist, 4. Johanne født 1840 blev i 1860 viet til 
Niels Sørensen fra Grydsted. Jørgen Pedersen oprettede i 1874 i januar 
måned købekontrakt med sønnen Peder Christian, hvorefter han skulle 
overtage gården til december termin, men allerede i februar døde Jørgen 
Pedersen, og endeligt skøde blev underskrevet mellem P. C. og moderen 
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(meget udførlig købe- og aftægtskontrakt). Købesummen var nu 2500 
rd. Cecilie mestrede ikke skrivningens kunst, men måtte underskrive 
>>med ført pen«. Hun døde i 1880, og i 1881 blev Peder Christian gift 
med Jensine Christine Jensen, der var født i Nørholm sogn i 1847. De 
fik 3 piger, hvoraf de 2 døde som små. Den tredie Jensine Petrea blev 
født i 1887. 

N æ s te ejerskifte fandt sted i 1896, da Peder Kristensen også kaldet 
Bødker, der var født i Nyrup 1871, købte den for 20.600 kr. Han blev 
samme år gift med Maren Kirstine Andersen, kaldet Stine, der var fra 
Klæstruplund. De fik 2 børn: J ens født 1897 og Kristiane født 1905. 

Gårdens bygninger lå ret indeklemt på en trekant, der afgrænsedes af 
naboens skel, kommunevejen og et lavt areal med en bæk, hvorfor der 
var ringe muligheder for udvidelse, og da Peder Bødker i 1924 byggede 
en ny lade, fik han sognerådets tilladelse til at flytte vejen så meget, at 
laden fik den ønskede størrelse. 

Jens Christensen (Bødker) blev i 1932 gift med Anine Olesen, der var 
fra Lerup sogn i Hanherred og overtog samtidig gården. Prisen var nu 
47.000 kr., hvoraf 5.000 kr. afgjordes ved aftægt til" forældrene. Stine 
levede til 1945 og Peder Bødker til 1948. Kristiane drev en årrække 
pensionat'.i Aalborg, men døde i en forholdsvis ung alder i 1954. 

Peter Bødkers gård omkring 1946. 
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J ens Bødker lod opføre en ny kostald i 1941. 
Anine og Jens fik kun et levedygtigt barn, sønnen Peter, der blev født 

i 1933. Så var arvefølgen sikret, og efter hans giftermål i 1953 lod de 
opføre et hus som landarbejderbolig til de unge, hvor de boede til 1959, 
da Peter overtog forpagtningen af gården og flyttede derned, mens J ens 
og Anine tog huset i besiddelse. 

Efter den S-årige forpagtningstids udløb fik han skøde i 1964. Anine 
døde i 1976 og Jens i 1984. Peter Bødker Kristensens kone Karen Thom
sen er født i N ør holm 1934, og de har 2 sønner: Jørn født 1954 og J ens 
født 1957. De har senere fået navnet Kristensen slettet, så nu er det, som 
det altid har været brugt: Bødker. Huset er blevet udstykket fra gården 
og har det selvstændige matr. nr. 2g. 

Fæstebrev, Niels Jensen Færch, Taarup 1761 
Jeg Otto Henrich Juel, Friherre til Rysensteen, Herre til Lundbech, 
Pandum, Rammegaard og Udstrup Stæder og Fæster herved til Niels 
Jensen Færch, Barnføed i Taarup udi Woxlef Sogn en min Bondegaard 
udi bemeldte Taarup Bye, som Hands Fader Jens Sørensen Færch hid
indtil haver beboet og nu til Hannem formedelst Alderdom og Skrøbe
lighed Samt paadragne Restance Goedvillig Afstaaed haver. Hvilken 
Gaard, Som var Andsat i den nye Landmaalings Matricul for Hartkorn 
Y, af Nr 1,4-0-0-2 Bemeldte Niels Jensen Færch hands Livs Tiid i Fæste 
maae Have, Bruge og Beholde, Imod at Hand udi rette Tiid betaler alle 
deraf gaaende Kongl Skatter og Contributioner samt aarlig Landgilde 
inden hver Martiny Penge 1 rdl, Rug 1 Td, Byg 1 Td, Haure 1 Td og 
Smør 1 Lispund Inden hver Aars Set Hansdag. Forretter det udfordrede 
Hoveri, Holder Gaardens Bygning og dens Besætning Stedse udi For
svarlig Stand, dends tilliggende udi Mark og Eng forsvarlig Dyrker og 
lovlig Behandler. Intet af Gaardens tilhørende til Upligt Bruger eller 
Bruge Lader. Er mig og Fuldmægtig Hørrig og Lydig og udi øvrigt 
Holder sig Hands Kongl. Majestæts Allernaadigste Lov og Forordninger 
Allerunderdanigst efterrettlig, alt under dette Fæstes Fortrydelse og vi
dere Lovens Straf. Og siden arnmeldte Jens Sørensen Færch sidstafvigte 
Foraar allerede har afstaaed og overladt til Sønnen meerbemeldte Niels 
Jensen ald den da ved Gaarden værende Besætning Samt Vogne, Ploug 
og andre gaards Redskaber, der dog Altsammen ikke Kand Andsees for 
den halve part af det Behøvede. Saa er han d Niels J ens en Færch derimod 
forbunden: 1. Saalænge Hands Fader lever og hos Hannem forbliver, at 
forsyne Hannem med fornøden og upaaklagelig underholdning. 2. At 
forskaffe Hands Moder fri Huus værelse i Gaardens østre Huus samt at 
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bierge og tilføre Hende til Ildebrand 20 Læs Heede Tørv og 2 Læs Lyng 
Aarligen Saa og Aarlig at give Hende udi Gaardens giødnings Af! 2 skpr 
Rug Sæde og 2 skpr Byg Sæde. Af Hvilken Ildebrand og Foeder giøden 
dog forbliver ved Gaarden og tilhører den fæstende. 
Til Stadfæstelse under min Haand. Lundbech den 22 September 1761. 
P.S. For det første Aar fra Dato at regne giver Niels Færch hans Moder 
10 skpr Rug og l Td Byg, og af de i Gaarden værende Faar Kreaturer 
Beholder Hun 3 gl. Faar og l Lam, som Hand forestaaende Vinter 
overføeder. For indeværende Aars Landgilde vorder den Fæstende be
friet. 

Lundbech Ut Supra. O. H. Juel 

Fæstebrev, Søren Nielsen, Taarup 1771. 
leg Sophia Dorothea Bilde, Salig Baron Otto Henrich Juels Efterladte 
Enke, Frue til Lundbech, Pandum, Rammegaard og Udstrup Tilstaar 
Herved at have Stæd og Fæst, ligesom ieg Hermed Stæder og Fæster til 
Søren Nielsen, Woxlef, fød paa Pandum Gods i Woxlef den Gaard i 
bemt' Woxlef Sogn, Taarup, som afgangne Niels Jensen Færch sidst 
beboede og fradøde Hvilken Gaard staaende for Hartkorn Ager og Eng 
4-0-0-2 med alt, hvis dertil med rette hører i March og Bye fornævnte 
Søren Nielsen, Woxlef sin Lifs Tiid i Fæste maae nyde, bruge og beboe 
paa følgende Conditioner: 
l. Eftergives Ham ald den paa Stædet værende Restance af Kong!. skat
ter, Landgilde og Laane Korn til i Dag. 
2. Til Hielp til Føden næstkommende Sommer Gives ham Rug 2 T d, og 
Byg 4 Td. 
3. Til Besætningen Gives Ham et Bæst. 
4. Til Hielp til Bygningen Gives Ham l Tylt Dobbelt og l Tylt Enkelt 
12 alen og 2 Tylt Lægter. 
S. Til Hielpe Tømmer og Gaard Reedskab gives Ham En liden Eeg og 2 
Læs Bøge Træe. Hermed skal Hand fra undertegnede Dato og fremdeles 
svare og betale alle Kong!. Skatter og Contributioner, som enten ere eller 
herefter bliver paabudne af forbemelte Hartkorn samt betale og levere 
Landgilden efter J orde Bogen til hver Aars St. Mortensdag som og Penge 
2 Rdl. Rug l Td, Byg l Td, Haure l Td og Smør til St. Hansdag l 
lispund, alt uden Restance til rette Tiid, Holde Gaardens Bygning og 
Besætning stedse i God Hævd og forsvarlig Stand. Dyrker og Driver 
Selv sin J ord og Aufling og intet Bortleier eller Lader derfra Laden 
Bortkomme. Forretter Hoverie til Pandum og Rejser efter Ordre og 
Tilsigelse. I det øvrige retter og forholder sig efter Hans Maiestæts aller-
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naadigste Lov og Anordninger samt være mig og min Fuldmægtig Hørig 
og Lydig alt under dette sit Fæstes forbrydelse og videre Straf. I Hense
ende til Stedets Tilstand er Hand for Indfæstning befriet. 
Dette til Bekræftelse under min Haand. Lundbech den 30 Jan 1771 

S. D. Bilde, Sl Baron Juels. 

Ligelydende Original Fæste Brev paa Behørig Stemplet Papir haver ieg 
imodtaget, som ieg herved tilforpligter mig i alle dets Ord og Indhold at 
efterleve. Ligesom ieg og herved tilstaar at have Bekommet alt det, som 
mig herudi er lovet. Nemlig Rug 2 Td, Byg 4 Td, et Bæst, 1 Tylt 
Dobbelt og l Tylt 12 allinger, 2 Tylter Lægter, En liden Eeg og 2 Læs 
Bøge-Træ. Datum u t Supra. Søren Nielsen, Woxlef 

Fæstebrev, Niels Sørensen, Taarup 1800. 
Jeg Baron Christian Frederich Juel, Herre til Lundbech og Pandum 
Giør Vitterligt: At have Stæd og Fæst ligesom ieg og Stæder og Fæster til 
Niels Sørensen, barnføed paa det mig tilhørende Pandum Goeds i 
Taarup i Voxlev Sogn, som er 28 Aar Gammel, den Gaard sammesteds, 
som hans Fader Søren Nielsen, Voxlev har haft i Fæste, men til Ham 
godvillig har opladt og afstaaed, Hvilken Gaard med paastaaende Byg
ninger Og tilliggende Eiendomme, som er Hartkorn nye Matricul Agger 
og Eng 4-0-0-2 bemeldte Niels Sørensen i Fæste Sin Livstiid skal nyde, 
bruge og beholde paa følgende Conditioner: 
1. Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium, som efter vedhefte
de Syns- og Taxationsforretning fra Hornum og Fieskum Herreders Ret 
er ham overleveret, Holder Han alletider i lige saa god og forsvarlig 
Stand, da ellers Han, Hans Stervboe og Arvinger skal erstatte Mang
lerne. 
2. Gaardens Eiendomme Haver Han flittig at Drive, Giøde og Dyrke 
samt bruge paa lovlig Maade, ei deraf at Giøre Fremlaan eller Fremleie, 
ikke heller bruge samme til U pligt eller lade noget af Foeringen komme 
fra Gaarden. 
3. Fæsteren svarer og betaler alle Kongelige Skatter og Contributioner 
sædvanlige og usædvanlige i navnlige Tilfælde, som enten ere eller Her
efter bliver paabuden og ligeledes andre offentlige Afgifter af Gaardens 
Hartkorn og hans Familie til sine forfaldne Tiider og Stæder prompte og 
uden Restance. 
4. Fæsteren betaler og leverer desuden til Herskabet og Eieren eller til 
hvem oppebørslen er betroet. Svarer Aarlige Landgilde af Gaarde efter 
Jordebogen til hver MartiniPenge toe Rigsdaler, Rug en Tønde, Byg en 
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Tønde og Haure en Tønde samt Smør til hver St. Hansdag Et Lispund. 
Kornet og Smørret skal være forsvarlige Kiøbmands Vahre og Hvormed 
han igien give Befordring efter Forandringen eller Placaten af 22 Febr. 
1779. 
5. Fæsteren forretter Hoveri af en halv Gaard til Pandum efter Hoverie 
forordningen af 22 Oktober 1776 forsvarlig og upaaklagelig, naar han 
derom tilsiges og ifølge Forordningen af 6 Dee f. a.§ 6 er med heftet en af 
Stædets Dommer bekræftet Udtog af Hoverie Foreningen til dette Fæ
stebrev til Fæsterens Efterretning. 
6. Fæsterens Gamle Fader Søren Nielsen nyder frie Ophold, Lysen, 
Varming, Huusværelse i Gaarden saa længe, han lever, af Fæsteren og 
Efterkommeren. Men skulde han faae Aarsag til ei at søge Bord med 
Gaardens Beboere skal han have frie Boesætt i Gaarden samt 2 Tdr Rug 
og 2 Tdr Byg aarlig, Item Føde og Græsse 4 Stk. Faar og lam samt gives 1 
Lispund Flæsk aarlig og det nødvendige Ildebrand. Alt uden Betaling saa 
længe, han lever. Men af Faarene og Ildebranden faldende Giødning 
bliver Gaardens Beboere uden Betaling tilhørende. I det øvrige retter og 
forholder Fæsteren Niels Sørensen Sig Allerunderdanigst efter Hans 
Mayestæts allernaadigste Lov og Anordninger samt er Herskabet og 
Ordre hørrig og lydig Alt under Fæstebrevets og Gaardens Forbrydelse 
efter Omstændighederne samt anden vilkaarlig Straf efter Loven. Den 
akkorderede Indfæstning har Fæsteren betalt med 69 Rdl og bliver min 
derfor udgivne Interims Qvittering hermed Mortificeret. Til Bekræftelse 
under min Haand og Segl. 
Lundbæk den 14 Augusty 1800. C. F. Juel 

Ligelydende Original Fæstebrev og dertil heftede Syns- og Taxations 
Forretning samt Udtog af Hoverie Foreeningen haver ieg underskrevne 
Niels Sørensen modtaget Hvilket ieg Hermed Reverserer mig til i alle 
sine Ord, Meeninger og Indhold at efterkomme og opfylde. 
Lundbæk ut Supra. Niels Sørensen 

Niels Sørensen 1808 
Anno 1808 den 1 Juli er af undertegnede Brand Direkteur og Taxerings
mændene Sognefoged Lars Freilev af Gielstrup Bye og Tømmermand 
Christen Jensen af Roestrup Bye foretaget følgende Taxation til Brand
forsikring: 
Woxlev Sogn, Taarup Bye. Fæster under Pandum Gods. 
En Gaard, beboes af Niels Sørensen 
a. Stuehuuset sønden i Gaarden 9 Fag 9 aln dyb, Furre under- og 
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overtømmer, klinede Vægge og Straatag, til Stue, Kamre, Kiøkken 
og Bryggers, med Loft, Vinduer og Døre, en Jern Bilægger Kak
kelovn, en indmuret Kobber Keddel paa Y. Td samt Skorsteen af 
brændte Steen i Piben og Bageovn af Leer 220 -
b. det vestre Huus 13 Fag 8 alen dyb, Fyrre under- og overtøm-
mer, klinede Vægge og Straaetag, til Lade 130-
c. det østre Huus 18 Fag 6 alen dyb, Fyrre under- og overtøm-
mer, klinede Vægge og Straatag, til Stald og Fæehuus 150-

Er forsvarlig mod Ildsfare og ei før været forsikret 

U. A. Thorsøe 
Brand Direkteur 

Uddrag af Skøde 

Lars Freilev 

500-

Christen J ens en 

fra Herredsfoged Niels Bassesen, Nibe til Niels Sørensen Færch på hans 
påboende og i fæste havende gård i Tårup. Pris 375 rd Normal Værdi 
eller 225 rd Danske Courant. 
En betingelse for handelen var, at den aldrig måtte afhændes for af 
komplettere nogen hovedgård. Tinglæst 22-7-1813. 
(Niels Bassesen havde i 1804 købt Pandums fæstegods af O. H. Juel) 

Skøde Niels Sørensen Færk til Chr. Westergaard og Jørgen Pedersen. 
Jeg underskrevne Selvejergaardmand Niels Sørensen Færk af Torrup 
tilskøder og overdrager herved til Ejendom Købmand Christen Wester
gaard i Nibe og Jørgen Pedersen hver for en Halvdel med lige Ejendoms
ret min iboende Gaard i Torrup Bye, Woxlev Sogn, staaende for Ager og 
Engs Hartkorn 4 Tdr 1 Skp 1 2/3 Alb, som jeg er Ejer af ifølge Skjøde fra 
Cancellieraad Bassesen af 21 Junii 1813, tinglæst 22 Juli næstefter, hvil
ken nævnte ejendom Kjøberne allerede have tiltraadt, og af hvilken den 
førstnævnte af Kjøberne afbenytter den nordre Halvdeel og den Sidst
nævnte den søndre Halvdeel med derpaa staaende Bygninger alt efter 
Overenskomst mellem sig. Kjøbesummen er accorderet t. 400 rbd, skri
ver fire hundrede Rigsbankdaler Sedler, hvorfor jeg har erholdt Betaling 
Thi meddeles herved fornævnte tvende Mænd dette mit Skjøde paa for
omhandlede Gaard med dens Tilliggende saaledes som ovenmeldt, til 
Ejendom for sig og Arvinger. For Vanhjemmel er jeg forpligtet at inde
staae efter Loven. Til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af 
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tvende Vitterlighedsvidner Udstædt i Nibe den 24 Junii 1828. Niels 
Sørensen. 
Til Vitterlighed Arentzen, Søren Pedersen af Torrup.' 

At omforanstaaende Handel, der saaledes som meldt er indgaaet, ikke 
har været oprettet nogen skriftlig Kjøbekontract eller andre skriftlige 
Conditioner bliver af Sælger og Kjøber herved under Eeds Tilbud be
kræftet ut Supra. Christen Westergaard Niels Sørensen Jørgen Pe
dersen 
Forevist Branddirecteuren, Christian Nørbæk, Fuldmægtig. 
Læst i Retten paa Nibe Byes samt Hornum Fieskum Herreders Ting den 
25. Aug. 1828. Koefoed. 

Skøde Peder Pedersen Møller-Jørgen Pedersen. 
Jeg underskrevne Selveierhuusmand Peder Pedersen Møller i Gjelstrup 
Bye tilstaaer og gjør herved vitterligt at have solgt og afhændet, ligesom 
jeg herved fra mig, Hustrue og Arvinger sælger og tilskjøder til Selveier
gaardmand Jørgen Pedersen i Thaarup den mig efter Kjøbekontract af 11 
August 1853 og Skjøde fra Baron Juel til Lundbæk af 21 Dec. s.A. 
thinglæst den 24 i samme Maaned tilhørende Jordlod i Gjelstrup Bye 
skyldsat under Matr Nr 13 for nyt Matriculs Hartkorn 2 Fdk 1 3/4 Alb 
samt den mig ligeledes ved bemeldte Kontract og Skjøde overdragne 
Andeel i Fælleslodden Matr N r 26 sammesteds af Hartkorn l Y> Alb, 
hvilke Eiendomme allerede er modtagne af Kjøberen, som for samme 
Tid og fremdeles deraf tilsvarer og udreder alle Skatter, Tiender og andre 
Præstationer. 
Jorderne sælges og overdrages forøvrigt med de Rettigheder, Byrder og 
Forpligtelser, hvormed de ere mig tilskjødede, og hvoraf navnligen 
fremhæves, at forsaavidt der paa Jorderne maatte findes vigtige Oldtids
minder, ere disse udenfor Kjøberens Raadighed og det offentlige reser
verede, og at det ikke maae formenes Baron Juel at udøve Jagt paa 
Jordlodderne saa længe, han eier Bøndergods i Gjelstrup Bye. 
Og da Kjøberen velbemeldte Selveiergaardmand Jørgen Pedersen har 
betalt mig den accorderede Kjøbesum 100 Rd, saa vedkjender og erklæ
rer jeg herved for mig, Hustrue og Arvinger ingen videre Lod, Deel Ret 
eller Rettighed at have til eller udi indbemeldte J ordlod N r 13 og And e el 
i Fælleslodden N r 26 under Gjelstrup Bye, som fra nu af paa de anførte 
Vilkaar skal tilhøre ham, Hustrue og Arvinger som lovligt erhvervet og 
betalt Eiendom, fri og frelst for Anke og Tiltale, hvorhos jeg for Anke 
og Vanhjemmel staar Kjøberen til Ansvar efter Loven. 
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Peder Bødkers gård ca. 1902. 

Til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af medunderskrevne 2 
Vitterlighedsvidner. Udstedt paa Restrup i Sønderholm Sogn d. 20 
April 1854 Peder Pedersen Møller m.f.Pen, Jørgen Pedersen. 
Til Vitterlighed L Blickert Forvalter C Ahms Opsynsmand. 
Læst i Retten paa Hornum Herreds Thing den 20 Mai 1854. 

Skøde Anders Jacobsen-Jørgen Pedersen. 
Underskrevne Fæstegaardmand Anders Jacobsen i Gjelstrup tilstaar og 
gjør herved vitterligt, at jeg har solgt og afhændet, ligesom jeg herved til 
Gaardejer Jørgen Pedersen i Torrup sælger, afhænder og bortskjøder 
den mig efter Skjøde fra Hr Baron Juel til Lundbæk af 25' tinglæst den 
28 Mai d.A. tilhørende Jordlod Matr N r 12, der ikke er ansat for særskilt 
Gammelskat, men er skyldsat for nyt Ager og Engs Hartkorn 3 Fdk ~ 
Alb tilligemed den dertil hørende fulde Andeel i Fælleslodden Matr Nr 
26 af Hartkorn l~ Al b, begge beliggende paa Gjelstrup Byes Mark, 
hvilke Eiendomme herved ere tilskjødede Kjøberen med de samme Her
ligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg deraf har 
været Eier, hvorved navnligen bemærkes, saafremt der paa Eiendommen 
maatte findes Oldtidsminder af Interesse, da ere disse undtagne fra Salget 
og det offentlige forbeholden, og at det, saalænge Baron Juel eier Bøn
dergods i Gjelstrup, ikke maa formenes ham at drive J agt paa de solgte 
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Eiendomme, der af Kjøberen ere modtagne, og hvoraf han fra l Mai 
d.A. udreeder alle Skatter, Afgifter og Tiender. Og da Kjøberen velbe
meldte Gaardeier Jørgen Pedersen har fyldestgjort mig for Kjøbesum
men l 00 Rigsdaler Rigsmønt, s a er kj ender og erklærer jeg herved for mig 
og Arvinger ingen videre Deel eller Rettighed at have til eller i ommeldte 
herved solgte Eiendomme, der fra nu af skal tilhøre ham og Arvinger 
som hans lovligen erhvervede og betalte Eiendomme, hvorhos jeg inde
staaer ham for Vanhjemmel efter Loven. Copikort over Eiendommen 
overleveres Kjøberen med dette Skjøde. 
Til Vitterlighed forsynes dette Skjøde med min Underskrift vidnefast. 
Skrevet i Nibe den 19 November 1855, Anders Jacobsen med ført Pen. 
Læst i Retten paa Hornum Herreds Thing den 24 November 1855. 

Kjøbekontract Jørgen Pedersen til Peder Chr. Jørgensen 1871. 
Kjøbekontract mellem Gaardejer Jørgen Pedersen i Torrup som Sælger 
og hans Søn Peder Christian Jørgensen sammesteds som Kjøber. 
l. Underskrevne Jørgen Pedersen sælger og overdrager herved til be
meldte min Søn Peder Chr. Jørgensen den mig tilhørende Gaard i Tor
rup By, Voxlev Sogn med alle dens Bygninger og tilliggende J orde r samt 
tilkjøbte Parceller, der er skyldsat under Matr Nr 

2 a i Torrup for Htk 2 Tdr 4 S kp 2 F dk y. Al b 
6 b ibid o o o 2 Yz 

13 Gelstrup o o 2 l y. 

19 b Binderup o o l l Yz 
12 b Gelstrup o o 2 

2 6 l 2 Yz 

med Gammelskat 13 rd 4 sk for 2a, 6b og 19b, Resten uden Gmskt. 
Endvidere er indbefattet under Salget den mig tilhørende Halvpart i 
Ejendomsretten til Parcellen Matr N r 146 af Restrup Enge i Sønderholm 
Sogn af Htk 2 Skp 3 Fdk Gmsk 2 rd 48 sk. 
2. Det solgte tilhører mig efter følgende Adkomst: Matr Nr 2a og 6b i 
Torrup samt 19b i Binderup ifølge Fællesskøde til mig og Kjøbmand 
Christen Vestergaard i Nibe dateret 24 Juni 1828 tinglæst 29 August 
næstefter samt ifølge Skjøde til mig fra Vestergaard paa hans Halvpart 
efter Fællesskjødet, hvilket Skjøde tinglæses samtidig hermed. Fælles
skjødet lød paa den samlede Gaard Matr Nr 2a samlede gl Htk 4 Tdr O 
Skpr l Fdk l 2/3 Alb med Tilliggender, der bestod af Lodderne Matr N r 
6 i Torrup og Nr 19 i Binderup, der vare uden gammelt Hartkorn og 

71 



Karen og Peter Bødker 

fælles for Nr 2 og 3 i Torrup. Gaarden med Tilliggender er herefter med 
Indenrigsministeriets Approbation af 17 September 1853 udstykket i 2 
Parceller, af hvilke den Ene er bortsolgt, medens den anden udgjør det 
her solgte nemlig 2a og 6b i Torrup samt 19b i Binderup, Matr Nr 13 i 
Gelstrup eier jeg ifølge skjøde af 20 April1854 tinglæst 20 Mai næstefter, 
og bemærkes det her, at Oldtidsminder, som forefindes, ere foreholdte 
det offentlige, samt at Jagtret er forbeholdt Lundbek. Matr Nr 12b i 
Gelstrup eier jeg ifølge Skjøde af 19 November 1853, læst 24 s M, dog er 
her Udstykning passeret og Bortsalg sket. Matr Nr 146 af Restrup Enge 
eier jeg i Forening med Christen Jensen ifølge Skjøde af 9 August 1853, 
tinglæst 18 s M. 
3. I Kjøbet medfølger hele den udvendige Besætning saavel Heste og 
Kreaturer som Avlsredskaber, Vogne og andet Inventarium. Fra Salget 
undtages alene 4 Faarecreaturer, som jeg forbeholder mig at udtage. 
4. Det solgte tiltrædes af Kjøberen til 11 December Termin d A og 
staaer fra den Tid af for Kjøberens Regning og Risico i enhver Henseen
de, hvisaarsag han ogsaa i Ildsvaadetilfælde hæver Assurancesummerne 
for det Solgte, selvfølgelig Panthavernes og Sælgernes Ret til Sikkerhed 
forbeholden. r ' 

5. Ved Tiltrædelse overleveres med Gaarden 12 Tdr Havre, 8 Tdr Byg, 
40 Tdr Kartofler, saa og den ved Gaarden værende Fourage, Gjødning 
og Ildebrændsel. 
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6. Kjøbesummen i Penge er accorderet 2500 rdl skriver To Tusinde 
femhundrede Rdl, der clareres ved, at Kjøberen for Beløbet meddeler 
Sælgeren Obligation clausuleret som for U myndiges Midler med 1' Prio
ritet i det solgte for 1500 rdl og 3' Prioritet efter bemeldte 1500 rdl og 
nedennævnte Aftægt for Resten 1000 rdl. Penge Kjøbesummen forrentes 
fra 11 Decbr d A. 
7. Foruden nævnte Penge Kjøbesum er Kjøberen og efterkommende 
Eiere af det Solgte pligtige at tilsvare mig Jørgen Pedersen og Min Hu
stru Marie Cecilie Abildgaard saalænge, vi lever Aarlig 4 Tdr Rug, 1Y, 
Tdr Byg, 1~ Tdr Malt, 7 Lispund Ost, 2 Bedekroppe a 3 Lp. pr Stk, 1 
Lp Faaretalg, 6 Lp Mellemflæsk af en Gris paa 15 Lp, 5 Tdr Kartofler,~ 
Lp Gaardaal, ~Lp Hvæseaal, l Ol Æg, 6 Lp Sengehalm, 1 Skp Salt, ~ 
Lp Uld, Penge 40 rdl, Pigeløn 20 rdl, 6000 Stk Skudtørv, 10 Læs Hede
tørv a 6 Snese pr Læs, 1 ~ Læs Lyng, Daglig hver Morgen i Tiden fra 1 
mai til1 November 3 Potter nymalket Mælk, i Tiden fra 1 November til 
1 Mai 2 Potter do. 
b) Korn, Ost og Pigeløn leveres med Halvdelen hv~r 1 Mai og 1 No
vember, Bedekroppe, Talg og Yz S kp Salt i rette Slagtetid inden 1 N o
vember, Flæsk og ~ Skp Salt til 1 December, Kartoflerne i rette Opgrav
ningstid. Aalene i rette Fisketid om Efteraaret, Æg og Sengehalm paa 
Anfordring ligesom det bruges, Ulden med Halvdelen af hver Klipning, 
Smørret med 1/6 den første Dag i hveranden Maaned, Pengene med Y, 

hver 1 Januar, 1 April, 1 Juli og 1 October, Ildingen i rette Bjergningstid 
om Sommeren, 
c) Samtlige Aftægtspræstationer leveres i gode og sunde Varer paa Af
tægtsnyderens Bopæl rigtig Maal og Vægt. Ere Aftægtsfolkene ikke til
fredse med Kornet, som leveres, kunne de fordre det betalt contant efter 
Kapiteltaxt. Leveres Smør og Ost heller ikke efter Ønske, kunne de 
fordre det betalt med den almindelige Kjøbmandspriis. Leveres Lyngen 
ikke til Tilfredshed, betales den med 2 rd 4 m. Leveres Skudtørvene 
heller ikke til Tilfredshed, betales de med 2 rdl pr 1000. Hedetørvene 
maa Aftægtsfolkene derimod tage som de findes paa Grunden. Ildingen 
indbringes i Huus og stables paa anvisende Plads 
d) Foruden anførte Aftægtspræstationer er Gaardens Eier endvidere 
pligtig at besørge Aftægtsfolkenes Korn til og fra Mølle naar forlanges, 
saa og yde dem 2 Reiser aarlig med passende Befordring, ingen Reise dog 
over 3 Miil i Tour og ligesaameget i Retour. Endelig skal Gaardens Eier 
paa Forlangende hente Præst og Læge til Aftægtsfolkene, saa og befordre 
dem tilbage igjen. I Sygdoms- og Svagheds Tilfælde ere Aftægtsfolkene 
berettigede til, naar de skjønner dem det nødvendigt at holde en Pige til 
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deres Opvartning, og denne Pige er Gaardens Eier, saalænge Aftægtsfol
kene bor i Aftægtsboligen, pligtig at lønne med 20 rdl aarlig. 
2) Naar den ene af Aftægtsfolkene afgaar ved Døden, da bortfalder af 
Aftægten 3 Lp Smør, 2 Lp Flæsk og 10 rd i Penge. Gaardens Eier har 
ingen Deel i Aftægtsfolkenes Efterladenskaber. 
f) Til Bopæl for Aftægtsfolkene har Gaardens Eier inden Udgangen af 
Juni Maaned 1872 at opføre 4 Fag Huus, som tilbygges Stuehuset efter 
Aftægtsfolkenes Anvisning og Bestemmelse samt vedligeholdes stedse 
saavel indvendig som udvendig af Gaardens Eier. Denne Bopæl tillægges 
et Stykke Havejord ved Stuehuset 8 Alen paa hver Kant. Haven indheg
nes af Gaardens Eier, og Hegnet vedligeholdes af samme. Den til Havens 
Dyrkning fornødne Gjødning leveres af Gaardens Eier, hvem ogsaa Af
tægtsfolkenes Mødding tilfalder. 
g) Aftægtsfolkene forbeholde sig fri Adgang til Gaardens Brønd. Saa 
forbeholde Aftægtsfolkene sig ogsaa fri Græsning til 2 Lam der aarlig i 
Gelstrup Kjær ved Fjorden i 50 Favnes Længde og i Parcellens hele 
Bredde 
h) Skulde Aftægtsfolkene blive til Sinds at fraflytte Aftægtsboligen og at 
nyde deres Aftægt andetsteds, da ere de dertil berettigede og nyde lige
fuldt Aftægten, som Gaardens Eier er pligtig at fremføre l Miil, dog 
bortfalder i saa Fald Mælkens Levering in natura, men den betales i saa 
Fald med 3 sk pr Pot at erlægge med Halvdelen hver 1 Mai og 1 Novem
ber. Det bemærkes dog, at Aftægtsfolkene ere altid berettiget til at flytte 
tilbage til Aftægtsboligen og der at nyde den oprindelige Aftægt. 
i) Aftægtsfolkene kunne ogsaa, medens de bor i Aftægtsboligen, forlan
ge Mælken betalt med Penge 3 sk pr Pot, naar de paa en eller anden Tid 
ikke ønske at nyde den in natura. 
k) Til Sikkerhed for Aftægtspræstationernes nøjagtige Levering og de 
overtagne Forpligtelsers prompte Opfyldelse i det hele reserveres 2 Prio
ritets Panteret i det solgte næstefter 1500 rdl, som Kjøberen er berettiget 
til at have indestaaende paa 1' Prioritet. 
l) For det stemplede Papiirs Skyld ansættes Aftægten saaledes: (udførlig 
specifikation) ialt 1284 rdl 1 mark. 
m) I Søgsmaalstilfælde er den hurtige Retsforfølgning efter Fr. 25 Janu
ar 1828 gjældende. 
8) Naar Kjøberen i 11 Juni Termin 1872 har meddelt Sælgeren Panteob
ligation som betinget for 2500 rdl og særskilt Aftægtskontraer som her 
betinget, kan han samtidig fordre sig heftelsesfrit Skjøde meddelt paa det 
Solgte, naar nærværende Kontract iøvrigt er opfyldt, og er derfor Sælge-
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Peder Christensen (Bødker) og Stine med Kristiane og Jens ca. 1916. 

ren pligtig samtidig at indfrie den det solgte Paalydende Pantegjæld 800 
r dl. 
9. Alle af det solgte gaaende Skatter og offentlige Afgifter, som forfalde 
eller opkræves efter Overtagelsen, udredes af Kjøberen. 
10. Alle af nærværende Handel og dens Fuldbyrdelse ved tinglyst Skjø
de flydende Omkostninger udredes af Kjøberen. Foranstaaende Con
tract har jeg Peder Christian Jørgensen indgaaet og forpligter mig herved 
til at opfylde den i alle dens Punkter. Til Bekræftelse vidnefast under
skrevet. Torrup den 25 Juni 1871. Som sælger Jørgen Pedersen. Som 
Kjøber Peder Christian Jørgensen. Til Vitterlighed Niels Christian 
Jensen 

Christen Pedersen 

Tillæg 
l. Det bemærkes, at medens der med Gaarden er solgt hele den udven
dige Besætning baade af Kreaturer og Inventarium saasom Vogne, Plou
ge, Maskiner med øvrige Avlsredskaber, saa er derimod under Salget 
ikke indbefattet nogen Deel af Indboet, hvilket alt af Sælgeren er forbe
holdt. 
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2. Det bemærkes, at med Gaarden bliver overleveret hele den ved Til
trædelsen tilstedeværende Avl uden Hensyn til om derved overleveres 
Mere end de i Post 5 opgivne Dele. 
3. Sælgeren forbeholder sig ved Tiltrædelsen at tilsige Kjøberen, om han 
i 11 Juni Termin 1872 ønsker at modtage den i Post 5 og 8 ommeldte 
Obligation for Pengekjøbesummen, eller om han istedet herfor enten for 
det Hele eller for en Deel forlanger Pengekjøbesummen 2500 rdl contant 
udbetalt med Renter som bestemt. 

Tillæg 
Da Sælgeren Jørgen Pedersen efter Udvisende af hosheftede Skifteretsat
test er afgaaet ved Døden nedsættes Aftægten overensstemmende med 
Post 7 litra e) med 3 Lp Smør, 2 Lp Flæsk og 10 rdl i Penge, der 
capitaliseres efter litra l) til 150 rdl, saa at Aftægts Kapitalværdi ikkun 
bliver 1134 rdl 4 mk. 
2. Da Kjøberen efter forandret Bestemmelse har overtaget Pantegjælden 
800 rdl, og paa den contante Kjøbesum udbetalt 1100 rdl, udsteder han 
kun Forskrivning for 600 rdl, og bliver Aftægten da prioriteret efter 
denne Gjæld af ialt 4400 rdl, fra Pantet for Aftægten er Restrup-Parcel
len undtaget. 
Til Bekræftelse vidnefast underskrevet p.t. Nibe den 19 November 1874. 
Marie Cecilie Abildgaard m.f.P. Peder Chr. Jørgensen. 
Til Vitterlighed Lund Peter Hjorth. 

Attest 
Overensstemmende med Udvisende af Hornum Herreds Skifteprotokol 
attesteres herved, at Aar 1874 den 9 Februar er anmeldt, at Gaardeier 
Jørgen Pedersen i Torrup er død, og at Enken Marie Cecilie Abildgaard 
ifølge Declatation af 1 J an u ar hensidder i uskiftet Bo med Samtykke af 
fælles myndige Livsarvinger. Hornum Herredscontoir 16 Nov 1874. P. 

Skøde Cecilie Abildgaard-Peder Chr Jørgensen 1871 
Da Kjøberen Peder Christian Jørgensen contractmæssigen har clareret 
den betingede Kjøbesum i Penge 2500 rdl ved contant Betaling af 1100 
rdl og ved at overtage Pantegjæld 800 rdl samt ved at meddele mig 
Forskrivning for 600 rdl, samt da han efter foranstaaende Kjøbecontract 
med dens tvende Tillæg er pligtig at tilsvare mig den betingede Aftægt af 
Kapitalværdi 1134 rdl, saa tilskjøder jeg Sælgeren Jørgen Pedersens Enke 
Marie Cecilie Abildgaard der efter hosfæstede Skifteretsatteat hensidder i 
uskiftet Boe efter Sælgeren herved Kjøbere min Søn Peder Christian 
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Jørgensen indbemeldte Gaard med Bygninger og Jorder skyldsatte saale
des: ( ---) samt Besætning og Inventarium, Avl og Afgrøde, overens
stemmende med Kjøbecontracten. Thi skal bemeldte Eiendom med Til
behør, der er overtaget af Kjøberen, og hvoraf denne svarer alle Skatter 
og Afgifter, herefter følge og tilhøre ham med alle de Rettigheder, Byr
der og Forpligtelser, hvormed jeg hidtil har eiet samme fri og frelst fra 
hver Mands lovlige Tiltale. Det bemærkes, at ved Matr N r 13 i Gjelstrup 
ere Oldtidsminder og Jagtret forbeholdte. Til Bekræftelse har jeg dette 
Skjøde, der tinglæses baade som Adkomstdocument og som Pantebrev 
for Aftægten med Prioritet næstefter 1400 rdl, I Vitterlighedsvidners 
Overværelse forsynet med min Underskrift. Det bemærkes endnu, at 
Kjøbesummen for den faste Eiendom er Aftægten og 1400 rdl, for Løs
øret 1100 rdl. Til Bekræftelse vidnefast underskrevet p. t. Nibe den 19 
November 1874. Marie Cecilie Abildgaard m.f.P. Til Vitterlighed Lund 
Peder Hjorth. Læst i Retten paa Hornum Herreds Thing den 21 No
vember 1874, tillige læst som Pantebrev for Aftægten og indført i be
meldte Jurisdiktions Skjøde- og PanteprotokoL Skjødet er paaskrevet 
Kjøbecontract, der er bilagt med anordnet stemplet Papir og Skifterets
attest var vedheftet. Preetzmann. 

Skøde Peder Chr Jørgensen- Peder Christensen. 
Underskrevne Gaardejer Peder Chr Jørgensen af Thaarup tilstaar herved 
at have solgt og overdraget, ligesom jeg ogsaa herved sælger, skøder og 
aldeles afhænder til Peder Christensen sammesteds den mig ifølge Skø
der tinglæste 21 November 1874 og 3 Juni 1876 tilhørende Ejendom i 
Vokslev og Sønderholm Sogne skyldsat under Matr N r 2a (m fl) med de 
paa Ejendommen værende Bygninger med mur og nagelfast Tilbehør, 
den paa Ejendommen værende Besætning, Inventarium, Avl, Afgrøde 
og Gødning, alt saaledes som det nu er taget i Besiddelse af Køberen. 
Overdragelsen sker paa følgende Vilkaar: 
1) Ejendommen er allerede taget i Besiddelse af Køberen, som udreder 
alle af samme gaaende Skatter og Afgifter, der forfalder den 1 April d.A. 
og senere, dog at Sælgeren betaler den kongelige Skat for første Termin 
d.A. 
2) Købesummen er bestemt til 20.600 Kr, hvoraf 10.000 Kr ere betalte 
kontakt, og gælder Sælgerens Underskrift herfor som Kvittering, mens 
Resten 10.600 Kr er afgjort ved Obligation, saa at Købesummen i det 
hele er afgjort, og af den kontant udbetalte Del af denne regnes 6600 Kr 
som Betaling for medfulgt Løsøre. 
3) Omkostninger ved denne Handel udredes af Køber og Sælger med 
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Halvdelen hver, medens Omkostningerne ved Panteobligationen udre
des af Køberen alene. 
4) Køberen er pligtig til, saalænge Sælgeren og Hustru Jensine Jørgen
sen leve, at levere aarlig 8000 Stk Skudtørv af Gaardens Mose, hvilke 
Tørv skulle være af forsvarlig Størrelse og i rette Bjergningstid leveret 
paa Sælgerens og Hustrus Bopæl enten i Nibe eller i en lignende Vej
længde fra Gaarden i tør og velbehandlet Tilstand. Skulde Gaardens 
Tørveskær blive opbrugt, skal Tørvene desuagtet leveres af en lignende 
Beskaffenhed, saalænge Sælger og Hustru lever. Værdien af denne Ydel
se ansættes til24 Kr aarlig, og som Sikkerhed for denne meddeler Købe
ren hverved Prioritet og Panteret i den ham herved tilskødede Ejendom 
næst efter 10.600 Kr, der om ønskes maa være Kreditforeningsmidler. 
Og da nu Køberen fornævnte Peder Christensen som foran anført har 
afgjort den fastsatte Købesum, saa skal den foran beskrevne Ejendom 
herefter tilhøre ham med alle de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, 
hvormed jeg hidtil har ejet samme, idet jeg indestaar for Vanhjemmel 
efter Loven. 
Det bemærkes, at Ejeren af Lundbæk har forbeholdt sig Ret til Oldtids
minder og Jagtret, ligesom Anmærkningen 1/6 Bankheftelse kan undla
des. Den Sælgeren tilhørende Kongetiende medfølger i Salget. 

Til Bekræftelse med vore Underskrifter vidnefast, 
p.t. Nibe den 17 Juni 1896. 

Peder Chr Jørgensen Peder Kristensen 
Læst i Retten paa Hornum Herreds Thing den 20 Juni 1896. 

Transport til Peder Christensen, Taarup. 
Efter at den os Gaardejerne Hans Sørensen af Visse Ladegaard og P. 
Østergaard af Mellemholm samt Vognmand A Østergaard af Nibe iflg. 
Købekontrakt af l August 1918 overdragne Parcel Matr N r 23b af Nør
holm By og sogn af Hartkorn S Skp l Fdk Y, Alb nu iflg. Landbrugsmi
nisteriets Skrivelse af 4 December 1918 er udstykket i Matr N r 23 b, der 
samtidig hermed er tilskødet Lars Hylle og Matr Nr 23g af Hartkorn 3 
Skp l Fdk 2 Alb, saa meddele vi herved Gaardejer Peder Christensen af 
Taarup endelig Transport paa Retten til Skøde paa denne Parcel med 
rette Tilliggende og Tilbehør og med de samme almindelige og specielle 
Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har 
tilhørt os, hvorved bemærkes, at den er tiendepligtig, at der paahviler 
den Bankheftelse og Declaration om, at Fiskeriretten i Limfjorden ikke 
følger Grunden. 
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Anine og jens Christensen (Bødker) ca. 1965. 

Vilkaarene for Transporten er følgende: 
l) Overtagelsen har forlængst fundet Sted, og henligger Parcellen heref
ter for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende, han tilsvarer og 
udreder alle Skatter og Afgifter af Ejendommen, der forfaldt fra og med 
October f.A. og fremtidig og oppebærer alle af samme fra Overtagelsen 
at regne flydende Indtægter. 
2) Købesummen er akkorderet til 5495 Kr, der er betalt kontant, hvor
for vor Underskrift herpaa er Kvittering. 
3) Omkostningerne ved denne Transport og Skødets Oprettelse, 
Stempling og Tinglæsning udredes af Parterne, hver med en Halvdel. I 
Søgsmaalstilfælde vedtages den hurtige Retsforfølgning efter Frd af 25 
Januar 1828. Det attesteres paa Tro og Love, at Værdien af det solgte 
ikke overstiger Købesummen. J eg Peder Christensen modtager denne 
Transport. 
p.t. Aalborg den 12 August 1919. 

Anders Østergaard Peder Østergaard Hans Sørensen 
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Skøde 
I Henhold til foranstaaende Transport skøder og endelig overdrager jeg 
Smedemster J. Carlsen Luther herved til bemeldte Gaardejer Peder 
Christensen af Taarup den ham iflg. foranstaaende Transport solgte Par
cel, skyldsat som i Transporten anført, og skal Parcellen herefter tilhøre 
ham som hans rette lovlige Ejendom, fri for anden Mands berettigede 
Tiltale, idet jeg indestaar for VanhjemmeL 
Angaaende Beheftelser henvises til Transporten. 
Der paahviler Parcellen halvaarlig Ydelse for Tiende 4 Kr 01 Øre. 
p.t. Aalborg den 12 August 1919. J Carlsen Luther. 

Skøde Peder Christensen-Jens Marinus Christensen. 
Underskrevne Gaardejer Peder Christensen, Taarup sælger, skøder og 
endelig overdrager til min Søn Landmand Jens Marinus Christensen sst. 
den mig ifølge tinglyst Adkomst tilhørende Ejendom, der er skyldsat 
under: 
Matr Nr 2a Taarup, Voxlev Sogn Hartkorn 2 Td 4 Skp 2 Fdk Y, Alb 

6b sammesteds o - o o 2Yz 
19b Binderup, Voxlev S. o - o l lY, 

- 146b Restrup, Sønderh. S. o - l 2 
23g Nørholm By og Sogn o - 3 2 

med Bygninger og øvrige lovlige Tilbehør, derunder mur- og nagelfaste 
Genstande, Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler og alt udven
digt Besætning, Inventarium, Gødning, Avl, Afgrøde og Ildebrændsel, 
alt saaledes som det er og forefindes og paavist og godkendt af Køberen, 
Tilligendet navnlig i Henseende til Areal og Skel. 
Overtagelsen er sket, og Bygninger og Løsøre er herefter for Køberens 
Regning og Risiko i enhver Henseende, dog bliver Løsøret for min 
Regning, indtil Køberen faar sin Police i Orden, mod at han har Regres 
til Forsikringssummerne i Tilfælde af Ildsvaade. 
Med Hensyn til Skatter og Afgifter er Ejendommen solgt med 1 januar 
som Skæringsdag. 
Køberen indtræder i mine Rettigheder og Forpligtelser overfor Nibe 
Andelsmejeri og Nibe Andelssvineslagteri, begge Steder faar han Andel 
og Overskud for den løbende Periode.Købesummen 47.000 Kr er berig
tiget ved, at Køberen har overtaget Prioritetsgæld 32.000 Kr og ved at 
han har udstedt Pantebrev for 10.000 Kr, medens Restkøbesummen 
5.000 Kr er afgjort ved nedennævnte Aftægt: 
Til udelukkende Brug og Raadighed overlades til min Hustru og mig 2 
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Stuer og Køkken i den vestlige Ende af Stuehuset. Lejligheden skal være 
forsynet med Kakkelovn og Komfur og vedligeholdes af Stedets Ejer, 
der ogsaa skallevere den Ildebrændsel, vi har Brug for, navnlig skal han 
aarlig i rette Bjergningstid levere os 10.000 Stk. Skudtørv i tør og velbe
handlet Stand, frit indbragt i Hus, derhos skal han paa Anfordring levere 
os ca 35 kg Flæsk, 5 T d Kartofler, lO Snese Æg, alt aarligt, og daglig skal 
han levere os l Liter sød mælk og l Liter skummet Mælk. Desuden har 
vi Ret til Befordring til Kirke og Nibe, naar vi ønsker det. 
Foranstaaende Aftægt sikres med Panteret i Ejendommen efter 32.000 
Kr til Kreditforeningen i Viborg. Nærværende Skøde vil saaledes ogsaa 
være at tinglyse herom. 
Paa Tro og Love angives, at Købesummen anses for at være Værdien 
(fast Ejendomsværdi 32.000 Kr) og at 15.000 Kr er Vederlag for med
fulgt Løsøre. 
Ejendommen overdrages ellers med alle de Rettigheder og Forpligtelser, 
hvormed jeg har ejet den under Hjemmelsansvar for mig efter Loven, i 
hvilken Henseende bemærkes, at Ejendommen er en Landbrugsejendom 
ifølge Lov af 3 April1925, at der er Vejservitut paa Matr N r 2a til Fordel 
for Ejeren af Matr Nr 2b og 2e, og at der ifølge Landbrugsministeriets 
Skrivelse af 19 Marts 1930 er udlagt en 3,77 m bred Vej over Matr N r 2a, 
uden at derfor er bevirket Hartkornsforandring. 
Vi er halvt om Udgifterr_e ved dette Skøde med Stempling og Tinglys
ning, hvorimod Køberen ordner sig selv med Panthaveren. 
Min Hustru Stine Christensen tiltræder ved Medunderskrift dette Skø
de. Ligeledes medundertegnede Jens Marinus Christensen erkender at 
have købt fornævnte Ejendom paa de anførte Vilkaar og modtager dette 
Skøde. 

Nibe den 17 Februar 1932. 
Peder Kristensen J ens Marinus Kristensen Kirstine Kristensen 
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Matr. Nr. 2b m.fl. Grundlagt af Christen Laursen Kvist i 1922. 

Tårup Østergård 

Beboere 
1922 C hr. L. K vist 
1958 Signe Kvist 
1962 Peter Laursen K vist 
1985 Esben Mosegaard K vist 

Gårdens oprindelige areal er udstykket fra Gl. Tårup, der igen er ud
stykket fra Peter Bødkers gård. Hvor gården ligger (på gårdspladsen) lå 
en stor høj, som man foretrak at fjerne, da det var det bedste egnede sted 
at placeret bygningerne, og de 3-400 læs jord, den rummede, blev i de 
første år efter kørt ud i en »sig« ca. 300 m sydøst for gården. Det viste sig 
at have været en gravhøj, da der fandtes flere stenredskaber i den bort
kørte jord, men ingen havde sans for nærmere undersøgelse i tide. 

Christen L. Kvist var født i Harrild 1888, og hans kone Signe Svend
sen i St. Ajstrup 1886. De startede i Ø. Hornum i 1912, men overtog Gl. 
Tårup i 1916, og de fik en børneflok på 6: Peter 1914, Johannes 1916, 
Marie 1917, Anna 1919 og tvillingerne Esther og Erna i 1921. 

Ved salget af Gl. Tårup i 1922 tog de hedejorden 33 td land fra, den 
var tildels uopdyrket, og her opførtes det første af Tårup Østergard i 
1922. Et par år i forvejen var tilkøbt 11 td land hede af Peder Bødker for 
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en pris af l 00 kr. pr. td. land, så det samlede areal var nu 44 td. land. 
Det første byggeri var en vinkelbygning bestående af lade og et fløjhus 

med stald, hvoraf en del indrettedes til midlertidig beboelse. 
I 1930 byggedes stuehus, men da gården samme år brændte, blev 

byggeriet mere omfattende end oprindelig planlagt, og et østerhus med 
hestestald, vognport m.m. blev også opført. Da der i 1930 belv dannet 
transformatorforening i Vokslev, fik gården installeret elektrisk lys og 
kraft. 

Selv om disse investeringer blev udført i en tid, hvor omkostningerne 
var lave efter krigens dyrtid, slog landbrugskrisen i 1930rne bunden ud 
af økonomien, og det var på et hængende hår, hjemmet blev i familiens 
eje i modsætning til mange andre på den tid, der måtte bukke under. 

Efterhånden bedredes landmandens kår, og i 1940rne tilkøbtes flere 
hedeparceller i Sønderholm sogn, som dog lå til skel med gårdens øvrige 
areal, der blev opdyrket, samt en kærparcel i Sønderholm. Med tiden 
blev bygningerne for små, og kostalden måtte udvides, ligesom ny lade 
og maskinhus blev bygget. Da Chr. K vist døde i 1958, var der til gården 
ca. 100 td. land, som Signe nu stod for driften af med Johannes som 
bestyrer. Han skulle have haft gården, men havde ikke det fornødne 
mod og fik overtalt Peter, der forlængst havde forladt reden og var 
etableret i Oudrup, til at sælge der og overtage Tårup Østergard. Det 
skete dog først i 1962. Da Johannes stod som ejer af nogle af de tilkøbte 
arealer af Sønderholm hede, blev der oprettet særskilt skøde for disse. 

Peter K vist var gift med Emma Mosegaard, der var født i Molbjerg 
1922. De startede i Oudrup i 1944 og har 3 børn: Henning født 1948, 
Esben 1954 og Tage 1956. Da de flyttede til Tårup, blev der bygget nogle 
fag til stuehuset og indrettet en aftægtslejlighed til moderen, og i 1964 
blev der bygget et svinehus. I 1965 blev der foretaget en jordfordeling 
med 3 naboer, der uden at ændre arealstørrelser bevirkede en mere hen
sigtsmæssig drift for alle. Signe Kvist døde i 1965, hvorefter Johannes 
rejste til Japan i 2 år. Da han kom hjem, købte han en grund fra gården, 
hvor han i 1969 opførte sit hus. Emma K vist døde i 1976, og fra 1977 fik 
Esben part i gården, som de nu drev i fællesskab, til Peter blev afløst i 
1985. Forinden var der sket adskilligt: I 1978 blev bygget ny kostald til 
86 køer samt lade med fodersiloer, svineholdet blev likvideret og huset 
indrettet til kalve. 

Esben blev i 1982 gift med Rosa Hummelshøj Nielsen, der var fra Em 
ved Vrå, hvorefter Peter flyttede ind i aftægtslejligheden. I 1983 købtes 
83 td. land kær ved Limfjorden øst for Nørholm, og i 1984 byggedes 
maskinhus. 
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Taarup Østergård 1928. 

Da Peter i 1985 blev gift med Valborg Pedersen og flyttede til Nibe, 
blev Esben eneejer. Han og Rosa har 3 børn: Karina født 1984, Malene 
1986 og Louise 1987. 

Købekontrakt 
Underskrevne Gaardejer Peder Christensen af Taarup tilstaar herved at 
have solgt og overdraget, ligesom jeg ogsaa herved sælger og afhænder til 
Gaardejer Chr Laursen Kvist af Taarup en Parcel af den mig iflg. tinglæst 
adkomst tilhørende Ejendom Matr Nr 2a af Taarup, nemlig østre Ende 
af den særskilt beliggende Hedelod paa ca 14 Tdr Land, dog kun den 
Del, som ikke er opdyrket og udgør dette Stykke ca 11 Tdr Land. 
Overdragelsen sker paa følgende Vilkaar: 
1) Parcellen tiltrædes straks af Køberen, som udreder alle af samme 
gaaende Skatter og Afgifter fra den 1 April d.A. at regne og fra samme 
Tid en forholdsmæssig Del af Ejendomsskylden, indtil Omvurdering har 
fundet Sted. 
2) Købesummen er bestemt til 100 Kr for hver Td Land, som betales 
kontant og skadesløst i 11 Juni Termin d.A. uden Renter. 
3) Omkostningerne ved denne Kontrakt, Skødet og Udstykningen be
tales af Køber og Sælger med Halvdelen hver. Køberen skal have en 3 
Alen bred Vej over den tilbageblivende Del af Parcellen langs med søn-
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dre Skel fra Taarupvejen. Det bemærkes, at Ejeren af Lundbæk har 
forbeholdt sig Jagtret, og paahviler den Bankheftelse og Oldtidsminder. 

Til Bekræftelse med vore Underskrifter. P.T. Nibe d 20 Marts 1920. 
Peder Kristensen Chr Laursen Kvist 

Skjøde 
Ligesom jeg underskrevne Gaardejer Peder Christensen af Taarup iflg. 
foranstaaende Købekontrakt har solgt og overdraget, saaledes sælger, 
skøder og aldeles afhænder jeg herved til Gaardejer Chr Laursen Kvist af 
en Parcel af den mig iflg. tinglæst Adkomst tilhørende Ejendom Matr N r 
2a Taarup, hvilken Parcel nu iflg. Landbrugsministeriets Skrivelse af 21 
August d.A. staar skyldsat under Matr N r 2e for Hartkorn l Y. Alb. 
Og da nu Køberen har betalt de~ fastsatte Købesum 1125 Kr, hvorfor 
herved meddeles Tilstaaelse, saa skal den foran beskrevne Parcel tilhøre 
ham med alle de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg 
hidtil har ejet samme, idet jeg indestaar for Vanhjemmel efter Loven. 
Køberen skal have Ret til fri og uhindret Færdsel ad en 6 Alen bred Vej 
over den tilbageblivende Del af Hedeparcellen langs det søndre Skel fra 
Taarupvejen, hvorfor dette Skøde ogsaa bedes tinglæst som Heftelse paa 
Matr Nr 2a med Hensyn til Vejen. 

Familien Chr. L. Kvist. Peter, Marie, Anna, Johannes, Esther, Signe, Christen, 
Erna. 
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Taarup Østergård 1946. 

Anmærkning om de i Købekontraktens Post 3 ommeldte Heftelser kan 
undlades. Paa Tro og Love ansættes Parcellens Værdi lig med Købe
summen. 

Til Bekræftelse med vore Underskrifter, p.t. Nibe d 19 Marts 1921. 
Peder Kristensen Chr Laursen K vist 

Læst i Nibe Købstads og Hornum Herreds Ret den 2-3-1921. 

Skøde H. P. Nielsen, Hornumgård-Chr Kvist, Tårup. 
Undertegnede gdr H. P. Nielsen af Hornumgaard sælger herved til gdr 
Chr Kvist af Taarup den mig tilhørende Ejendom Matr Nr 1h af Sørup, 
Buderup sogn af Hartkorn Y. Album, en Parcel stødende op til den gdr 
Niels Munk solgte parcel, saaledes som denne parcel nu er afsat af Land
inspektør Olsen i Aalborg, hvis kort og Opmaaling skal være forbinden
de for os, og sælges Parcellen, som den nu henligger og med de samme 
almindelige og specielle Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forplig
telser, hvormed den har tilhørt mig, og som Køberen skal respektere, 
uden at de her skulle anføres, dog sælges Parcellen fri for Aftægt. Priori
tetsgæld og Adkomstmangel under 20 Aar. 
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l) Overtagelsen har fundet Sted, og henligger det solgte herefter for 
Køberens Regning og Risiko. Han tilsvarer og udreder alle af Parcellen 
fra og med l Okt. d.A. og fremtidigt forfaldne Skatter og Afgifter og 
oppebærer alle af samme fremtidig flydende Indtægter. 
2) Købesummen er akkorderet til SOO Kroner. 
Efter passeret Udstykning skyldsat under Matr Nr lgk. 
Tinglæst 9 Februar 1924. 

Skøder 
Søren Christensen (Bødker) til Chr L. Kvist på matr nr 26e Sønderholm 
areal 47.482 alen2 lSO kr pr td land, ialt S08,73 kr. 
27-2-1941, tinglæst 3-3-1941. 

Marinus Christensen (Frandsen) til Chr L. Kvist på matr nr 2Sc Sønder
holm, 86.098 alen2 lSO kr pr td land, ialt 922,48 kr. 
27-2-1941, tinglæst 3-3-1941. 

Jakob Lyby til Chr L. Kvist på matr nr 24e Sønderholm, 67.720 alen2 

l SO kr pr td land, i alt 672 kr. 
27-2-1941, tinglæst 3-3-1941. 

Martin Andersen til Chr L. Kvist på nordligste halvdel af matr nr SOp 
(der fik betegnelsen SOax) Sønderholm. 4S.210 m2 (ca 8~ td land) 700 
kr. pr td land, ialt S900 kr. 
betinget skøde 24-6-1942, endeligt 23-l-194S, tinglæst 31-4-194S. 

Ane Kristine Christensen, Kresten Villadsen Christensen og Maren 
Christensen til Johannes L. Kvist på matr nr llb Sønderholm, 24 td 
land, hvoraf S td land er udlejet indtil l-ll-194S. Stykket er 3900 alen 
langt. 6SOO kr (ca. 270 kr pr td land). 
betinget skøde 9-S-194S, endeligt 22-8-194S, tinglæst l-9-194S. 

Johannes K vist til Johannes Larsen på den nordligste del af matr nr 11 b 
Sønderholm. 44.2SO m2 6417,28 kr, hvoraf 2S83,28 kr er afgjort ved 
samtidigt skøde på matr nr l Og. ( ca 800 pr td land) 
31-10-194S. 

Christen Poulsen, Terndrup og Jens Gotfredsen, Støvring til Johannes 
K vist på matr nr 2Sa Sønderholm, l O td land, 73SO kr. 
S-9-19S7, tinglæst 19-2-19S8. 
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Emma og Peter L. Kvist 

Slutseddel Signe Kvist-Peter L Kvist. 
Undertegnede gårdejerske fru Signe Kvist overdrager herved til sin søn 
og medunderskriver gdr Peter Kvist sin landbrugsejendom matr nr 2b og 
2e m.fl. under et kaldet Tårup Østergård. 
I Handelen medfølger alt jordtilliggende samt alle bygninger med disses 
mur- og nagelfaste tilbehør. Endvidere medfølger løsøre saaledes, som 
det fremgår af omstående specifikation. 
Køberen indgår i sælgerindens sted hvad angår egnens produktions- og 
salgsforeninger. 
Med hensyn til eventuelle servitutter, skal være gældende, hvad der 
måtte stå anført på ejendommens blad i tingbogen. 
Overdragelsen har fundet sted den 1 maj 1962, og det solgte henligger fra 
denne dato i alle forhold for køberens regning og risiko, også i tilfælde af 
ildsvåde. 
Købesummen er aftalt til 260.000 kr. Som vederlag for en del af salgs
summen indrømmer køberen sælgerinden frit ophold på gården for livs
tid. Kapitalværdien af de i nærværende kontrakt nævnte ydelser vil være 
at tinglyse i 4' Prioritet. 
Køberen forpligter sig til at opføre en aftægtsbolig ved en tilbygning til 
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stuehusets vestlige ende med et gulvareal på ca 30-40 kvadratmeter. Bo
ligen skal være velisoleret i sider, gulv og loft. Der skal være dobbelte 
vinduer eller thermoglas. Indgangen skal være fra gårdens forstue. End
videre indrettes et toilet med skylleeloset og håndvask samt fornøden 
aftræksventiL Varme og elleveres fra gården. 
Aftægtsnyderen har ret til god og rigelig kost ved køberens bord. Øn
sker aftægtsnyderen at indtage måltiderne i aftægtslejligheden, er af
tægtsyderen pligtig at servere maden der. Under kostforplejningen er 
medregnet ret til i normalt omfang at modtage besøg af .børnene med 
familie, dog ikke til spisegilder. 
Aftægtslejligheden skal opvarmes fra gårdens centralvarmeanlæg. 
Udenfor fyringssæsonen har aftægtsnyderen ret til opvarmning ved el i 
så stor ustrækning, som hun finder det nødvendigt. 
I sygdomstilfælde påhviler det aftægtsyderen personlig eller ved lejet 
hjælp at sørge for god pasning og lægehjælp m.v. 
Aftægtsyderen indgår på med sit automobil at befordre aftægtsnyderen 
på besøg hos slægt og venner samt til gudstjeneste i sognets kirke. Denne 
kørselsydelse må dog ikke være til gene for gårdens drift og må ikke 
overstige 1040 km om året. (gens 20 km om ugen). 

Rosa og Esben Kvist med Louise, Karina og Malene. 
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Værdien af de i kontrakten nævnte >>frie goder« er beregnet til årligt at 
udgøre 2500 kr, og da aftægtsnyderen er 75 år, svarer dette til en kapital
værdi stor 17.625 kr. 
Specifikation: 
14 køer 
28 kvier (kalve) 
18 tyre (kalve) 
5 søer 

89 svin 
Endeligt skøde Tårup Østergard, den 4 Juli 1962. Tinglyst 31 Juli 1962. 

Skøde Johannes Laursen Kvist-Peter L Kvist. 
Underskrevne landmand Johannes Laursen Kvist sælger og overdrager 
samt endeligt skøder herved til min broder Peter Laursen Kvist de mig 
tilhørende ubebyggede arealer, skyldsat under Sønderholm sogn således: 
matr nr l Og, 11 b og 25f. De overdragne jorder overdrages med de samme 
almindelige rettigheder og forpligtelser, hvormed de hidtil har været ejet, 
hvorved bemærkes, at ejendommen ifølge tingbogen er servitutfri. 
Ejendommen anses overtaget l maj 1962. Købesummen er aftalt til 
25.000 kr. 

Erling Nielsens gård 

Beboere 
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Oluf Hansen 
1727 Anders Olufsen 
1748 Jens Nielsen 
1756 Søren Nielsen (Pallesen) 
1796 Kirsten Nielsdatter 
1800 Anders Sørensen 
1813 Laurs Andersen 
1814 Anders Sørensen 
1820 Søren Pedersen Krog 
1852 Søren Jensen (Binderup) 
1876 Jens Sørensen 
1883 Martin Larsen 
1900 Kristen Kjærsgaard 
1940 Marius Kjærsgaard 
1975 Erling Nielsen (Bach). 



Matr. Nr. Ja m.fl. Tidligere fæstegård under Pandum, men oprindelsen fortaber 
sig i fortidens mørke. 

Gårdens første beboer, der med sikkerhed kendes var Oluf Hansen, der 
boede der i 1688. Den næste, som sikkert er hans søn, døde i 1748, men 
da han efterlod sig børn på indtil 19 år, og da han og hans kone Kirsten 
Pedersdatter var til stede ved en trolovelse i Ø. Hornum i 1728, har han 
ganske sikkert boet i gården siden da. Ved skiftet efter Anders Olufsen 
oplyses, at der var 8 børn i alderen fra 14 uger til 19 år. Gårdens besæt
ning bestod af 6 heste 3 køer 16 får 22 lam 7 svin og 8 gæs. Få dage efter 
Anders Olufsens død skrev Herren til Lundbæk fæstebrev på gården til 
Jens Nielsen »paa den Maade, Hand ægter Anders Olufsens Enke og 
hendes mange Børn drager faderlig Omsorg for«. 

Jens Nielsen må være død efter få år, idet fæstet i 1756 overtages af 
Søren Nielsen af Klæstrup »Hvilken Gaard, Hand maa nyde og bruge 
sin Livs Tid, naar han ægter Jens Nielsens Enke o.s.v. 

Kirsten Pedersdatter, der nu havde holdt 3 ægtemænd ud, døde i 1761. 
Søren Nielsen er derefter blevet gift med Kirsten Nielsdatter, og blev fra 
1771 tiest benævnt Søren Pallesen, antagelig fordi der da kom en ny 
fæster i nabogården, der også hed Søren Nielsen. Søren Pallesen og 
Kirsten Nielsdatter fik 5 børn alle drenge, men ved Sørens død i 1796 var 

91 



der ifølge skiftet kun 2levende. Heraf overtog den ældste Anders Søren
sen født 1763 fæstet på gården, dog først ved moderens død i 1800, og 
den yngste Christen bosatte sig i Djørup, hvor han senere blev sognefo
ged. Anders Sørensen fik i 1808 bygningerne brandforsikret, hvilket 
sikkert er begrundet af, at han da har købt gården til selveje. 

I april 1813 solgte han gården til ungkarl Laurs Andersen af Byrsted 
for 200 rigsdaler, og 1 'h år efter købte han den tilbage for 420 rigsdaler. 
Da der i begge handeler medfølger alt tilbehør, synes det at være en 
mærkelig disposition. 

Anders Sørensen afstod gården i 1820 til Søren Pedersen Krog, der 
året i forvejen var blevet gift med den ældste datter Kirstine. Prisen var 
da igen 200 rd, men dette til trods viser skiftet efter Anders Sørensen, der 
døde 1822 og hans kone Karen Christensdatter, der døde 1825, at deres 
efterladenskaber bestod af obligationer til ca. 600 rd. Karen Christens
datters afstamning har ikke kunnet udredes. Foruden datteren Kirstine 
havde de en datter Ane, der var gift med Lars Larsen i Sønderholm. 

Søren Pedersen Krog født 1788 var en søn af Peder Nielsen Krog i 
Vokslev. Han og Kirstine Andersdatter fik en børneflok på 10, hvoraf i 
hvert fald de 7 blev gift og bosat på egnen og har mange efterkommere. 
De drev gården til 1852, da de solgte den til Søren J ens en Binderup fra 
Volstrup, født 1816. Sammen med gården solgte de også et hus, belig
gende øst for gården, og som var det oprindelige stuehus til Esbensgård, 
det havde Søren Pedersen købt i 1831 og her flyttede de nu ind og boede 
til deres død og betingede sig ret omfattende aftægtsydelser. 

Året efter erhvervelsen af gården solgte Søren J ens en Binderup en 
parcel af hedelodden til Jens Andersen Frendrup, hvorpå denne grund
lagde gården Hedeagersminde. Søren Binderups kone hed Maren Kirsti
ne Olesdatter, hun døde 1857 og efterlod 4 børn: Oline Martine født 
1850, Jens 1852, Johanne 1854 og Anders 1857. Boopgørelsen ved skif
tet efter Maren Kirstine Olesdatter viste, at der var ca. 5000 rd til deling 
mellem enkemanden og børnene. Året efter blev Søren Binderup gift 
med Ane Christensdatter, der var født i Buderup sogn i 1828. 

Af en eller anden årsag blev Søren Binderup i 1867 efter dekret fra 
Aalborg Stiftamt erklæret umyndig, og gdr. Anders Poulsen, Tårup blev 
beskikket som hans værge. Samme dekret blev ophævet i 1874. 

l 1876 skiftede gården påny ejer, idet sønnen Jens afløste faderen. Da 
han var mindreårig (24 år) måtte han have kurator, og naboen Peder 
Chr. Jørgensen virkede som sådan. Jens Sørensens kone hed Dorthea 
Marie Mortensen og var født i Sønderholm. Det blev kun få år, Jens 
Sørensen kom til at drive gården, idet han i 1883 byttede med Martin 
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Martin Larsen og Kristiane 

Larsen i Frejlev og fik en mindre gård, hvorved han fik 4200 kr. i bytte. 
Martin Larsen overtog sammen med gården aftægtsforpligtelserne bå

de til Jens Sørensens mor (faderen var død året før) og den tidligere ejer 
Søren Pedersen Krogs enke. Et stykke hede mere blev i Martin Larsens 
ejertid solgt fra gården, nemlig til Jens Abildgaard i Hedeagersminde. 
Martin Larsens kone hed Kristiane Næsby og var fra Torderup, de fik 8 
børn, men de 7 døde samme år, de var født, og kun en datter Mette født 
1889 fik de med, da de i 1900 solgte gården til Kristen Kjærsgaard fra 
Sandagergaard og flyttede til Torderup. 

Kræn Kjærsgaard, som han hed i daglig tale, drev nu gården til sin død 
i 1938. Hans kone hed Mette Andersen og var fra Gelstrup. De havde 3 
børn Kristine født 1902 g.m. Ejner Lyngby i Molbjerg, Kristian født 
1904 g.m. Magda Madsen fra Restrup og Marius født 1909 g.m. Anna 
Gudrun Buus Pedersen fra Molbjerg. I 1927 blev gårdens areal delt, og 
på den østre del opførtes »Højagergård« som Kristian overtog i 1928. 
Efter Kræn Kjærsgaards død overtog Marius hjemmet i 1940. I 1938 
br.endte gårdens udlænger en nat lige før jul, og ilden mentes at være 
påsat. Da der ved denne tid var flere brande af uopklarede årsager, 
skabte det en vis utryghed på egnen. . 

Marius Kjærsgaards havde 2 børn, Bente født 1942 og Flemming født 
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1953, og de drev gården til 1975, da de solgte den og flyttede til Ø. 
Hornum. Den nye ejer Erling Nielsen (Bach) havde i en årrække haft en 
ejendom på Nyrup mark. Han var født 1929 som søn af Chr. Nielsen 
(Bach) også Nyrup mark. Erlings kone Ellen Andersen var datter af 
Søren Andersen i Kornum. De havde 4 børn: Torben født 1955 omkom 
ved en færdselsulykke 1974, Carsten født 1956, Ove 1960 og Aase 1962. 

Skifte (uddrag) Anders Olufsen 1748. 
Aar 1748 den 27 May er foretagen Registrering og Vurdering til Skifte og 
Deeling efter afgangne Anders Olufsen i Taarup imellem hans efterladte 
Enke Kirsten Pedersdatter og deres sammen auflede Børn nemlig Maren 
Andersdatter 19 aar, Else 18 aar, Karen 14 aar, Peder 11 a ar, Johanne 5 
aar, Christen 3 aar og Jens 14 uger. 
De tiltagne 2 Mænd Niels Thøgersen og Jens Sørensen Færk følger 
Boens Tilstand saaledes: (i stuehuset indbo - i gården 3 vogne 1 plov 
med hamler og behørig dræt 3 harver 2 høleer 2 lyngleer 3 grebe 3 spader 
4 river 2 plejle 1 skierklste med kurv.- besætning 6 heste 3 køer 16 får 6 
vinterlam 16 spæde lam l so og 4 spæde grise l sopold l galtpold 7 gæs 
og 1 gase). 
Da, som intet videre fandtes at Optegne Boen tilgode, saa blev Huusene 
besigtigede og Deres Brøstfældighed saaledes ansatte og Taxerede: Rol
lingen bestaar af 9 Binding, laden 15 Binding og fæhus 6 Binding, hvortil 
krævedes forskelligt af lægter og tag. 
N aar da Indtægten imod gi ælden Liqvideres bliver Boens Besværing 
Høyere end Wurderingen ca 77 Rdl ~lene udi Herskabets Prætentioner 
og der over ey til anden giæld, langt mindre til Arv eller Deeling, dog 
lovede Enken, saalænge hun levede og blev ved Stedet at forsyne Børne
ne med Føde og Klæde indtil de same self paa Fremmede Steder sig 
kunde erhverve. 
Hvormed dette Skifte var sluttet og til endebragt. 
Datum Stervboen ut Supra, Jørgen Svejstrup, fuldmægtig ved Lund
bæk og Pandum. Vurderingsmænd Niels NTS Thøgersen J ens JF 
Færkes. 

Fæstebrev Jens Nielsen, Taarup 1748. 
Jeg Otto Henrich Juel, Friherre af Riisenstein, Herre til Lundbech, 
Pandum, Raromegaard og Udstrup bekræfter herved, at jeg Haver Stæd 
og Fæst tilJens Nielsen, saasom jeg herved Stæder og Fæster Hannem en 
Half Gaard udi Woxlef Sogn i Thaarup Bye anslagen i den nye Land
maalings Matricul under Nr 2 for 4-0-3-1 paa den Maade Hand ægter 
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Anders Ollufsens Enke, og hendes mange Børn drager faderlig omsorg 
for. I hvilken Confideration, som og at dette Sted sidst afvigte Aar blev 
hjemsøgt med den gangbare fordærvelig Fæsyge, ingen Indfæstning for
langes, men alene skal svare de 4 Skp Rug og 4 Skp Byg for Aaret 1747, 
som til denne Dag hafver Resteret for Enken, og siden herefter efter 
J ordebogens Formelding I lige maade erlægger til Rette Tiid de Kongelig 
Contributioner og giør sædvanlig Ægt (hovarbejde) til Pandum ligesom 
hans for Mand før Hannem Giort Haver. Holder Gaardens Bygning 
altid i god Stand og Eiendommen til ingen U pligt bruger eller uforsvarlig 
bruge lade. Er mig og min Fuldmægtig Hørig og Lydig og i alle Ting 
retter sig efter Kongens Lov Og Forordninger. Til Bekræftelse under 
min Haand. 

Lundbech d 30 April1748 O. H. Juel. 

Fæstebrev Søren Nielsen, Taarup 1756. 
Jeg Otto Henrich Juel, Friherre af Rusenstein, Herre til Lundbech, 
Pandum Raromegaard og Udstrup bekiender at hafve stæd og fæst, lige
som jeg herved stæder og fæster til Søren Nielsen af Klestrup dend 
Gaard udi Woxlef sogn Thaarup By e, som J ens Nielsen er fradød, ansla
gen i sidste Landmaaling under N r 2 til4-0-3-1 hartkorn, Hvilken Gaard 
han maa nyde og bruge sin livs tiid, naar han ægter J ens Nielsens Enke, 
betaler den paa Stervboen fæstede gield imod han annammer hvis (hvad) 
ved gaarden findes og efter Skifte Forretningen drager Faderlig Omsorg 
for de umyndige Børn, indtil de brødet paa andre steder kand fortiene. 
Svarer i rette Tiide alle Kongl. Contributioner, som nu ere eller herefter 
bliver paabudne. Sampt Landgilden til hvert Aars Martiny, der er Aarlig 
l td Rug, l td Byg, l td Haufre og Een Rdl, giør ægt og Arbejde til 
Pandum ligesom hans Formand giort hafver, Holder Gaardens Bygnin
ger i goed stand og Marken ei til upligt bruge eller bruge lade. Er mig og 
min Fuld Mægtig hørig og lydig. Ellers udi alt retter sig efter allernaadig
ste Lov og Forordninger. Lundbech den 8 January 1756. O. H. Juel. 

Fæstebrev Anders Sørensen, Taarup 1800. 
Jeg Baron Christian Frederich Juel, Herre til Lundbech og Pandum 
Giør vitterligt at have Stæd og Fæst, ligesom ieg og herved Stæder og 
Fæster til Anders Sørensen, Barnføed paa det mig tilhørende Pandum 
Gods i Taarup i Voxlev Bye, som er 34 Aar gammel, den Gaard Samme
·stæds, som hans Moder Søren Pallesens Enke sidst beboede og havde i 
Fæste, Hvilken Gaard med paastaaende Bygninger og tilliggende Eien
domme, som er Hartkorn nye Matricul Agger og Eng 4-0-3-1 bemelte 
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Anders Sørensen i Fæste sin Livs Tiid skal nyde, bruge og beholde paa 
følgende Conditioner: 
1. Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium, der alt mod en lov
lig Syns og Taxationsforretning fra Hornum og Fleskum Herreders Ret, 
der er tilheftet, er ham overleveret, Holder Han Alletiider i ligesaa god 
og forsvarlig Stand, da ellers han, hans Stervboe og Arvinger skal erstatte 
Manglerne. 
2. Gaardens Eiendomme haver han flittig at drive, Giøde og Dyrke 
samt bruge paa lovlig Maade, ei deraf at Giøre Fremleien og ikke heller 
bruge samme til Upligt eller lade noget af Foeringen komme fra 
Gaarden. 
3. Fæsteren Anders Sørensen svarer og betaler alle Kongelige Skatter og 
Contributioner sædvandlige og usædvandlige samt andre Offentlige Af
gifter i alle navnlige Tilfælde, som enten ere eller herefter bliver paabud
ne af Gaardens Hartkorn og Hans Familie til J uny først --- den og 
Stæder prompte og uden Restance, som og i Aarlig Landgilde af Gaarden 
til hver Martini, som han og svarer til hvert Aars Martini efter J ordebo
gen Penge Een Rigsdaler, Rug en Tønde, Byg en Tønde og Haure en 
Tønde godt forsvarligt Korn til Herskabet og Eieren eller til den, som 
oppebørslen deraf paa Hannems Vegne er betroet, og hvormed han igien 
gi ør befordring efter Placaten af 22 February 1779. 
4. Af Gaarden forretter Fæsteren Anders Sørensen desuden Hoverie 
efter halv Gaard til Pandum saaledes som samme er Bestemt i Hoverie 
Forordningen af 22 October 1796, og det forsvarlig og upaaklagelig, 
naar han derom tilsiges de i Forordningen af 6 Dee f a § 6 er medheftet et 
af Stædets Dommer bekræftet Udtog af Hoverie Foreningen til dette 
Fæste Brev til Fæsterens Efterretning. I det øvrige retter og forholder 
Fæsteren Anders Sørensen sig Allerunderdanigst efter Hans Maiestæts 
Allernaadigste Lov og Anordninger samt er Herskabet og ordre hørig og 
lydig alt under Fæstebrevets og Gaardens Forbrydelse efter Omstændig
hederne samt anden vilkaarlig Straf efter Loven. Den akkorderede Ind
fæstning har Fæsteren betalt med 45 Rdl Skriver Fem og Fyrretyve 
Rigsdaler, og bliver min derfor udgivne lnterims Qvittering hermed 
Mortificeret. 
Til Bekræftelse under min Haand og Segl. Lundbech den 14 Aug 1800. 

C. J. Juel. 

Anders Sørensen 1808 
Anno 1808 er af undertegnede Brand Direkteur og Taxeringsmændene 
Sognefoged Lars Freilev af Gielstrup Bye og Tømmermand Christen 
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Christen Kjærsgaards gård ca. 1910. 

J ens en af Roestrup By e foretaget følgende Taxation til Brandforsikring: 
Woxlev Sogn, Taarup Bye 
En Gaard, eies og beboes af Anders Sørensen. 
a. Stuehuuset sønden i Gaarden 9 Fag, 9 alen dyb, Fyrre under
og overtømmer, klinede Vægge og Straaetag, til Stue, Kamre, Kiø
kken og Bryggers, med Loft, Vinduer og Døre, en Jern Bilægger 
Kakkelovn, en indmuret Kobber Kiedel paa :Y. Td samt Skorsteen 
af brændte Steen i Piben og Bageovn af Leer 210-
b. det nordre Huus 21 Fag 8 alen dyb, Fyrre under- og overtøm-
mer klinede Vægge og Straatag, til Lade 210-
c. det østre Huus 4 Fag, 6 alen dyb, Fyrre under- og overtømmer, 
klinede Vægge og Straatag, til Høehuus 30 -
d. det vestre Huus 6 Fag, 7 alen dyb, Fyrre under- og overtøm-
mer, klinede Vægge og Straatag, til Fæehuus 50-

Er forsvarlig mod Ildsfare og ei før været forsikret. 
De anordnede Brandredskaber forefandtes 

500-

U. A. Thorsø e 
Brand Direkteur 

Lars Freilev Christen J ens en 
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Uddrag af Skøde 
fra Herredsfoged Niels Bassesen, Nibe til Anders Sørensen på hans 
påboende og i fæste havende gård i Tårup. Pris 1050 rd. 
En betingelse for handelen var, at den aldrig måtte afhændes for at 
komplettere nogen hovedgård. Tinglæst 24-8-1809. 
(Niels Bassesen havde i 1804 købt Pandums fæstegods af O. H . Juel) 

Skøde Anders Sørensen-Laurs Andersen 1813. 
Undertegnede Selvejer Gaardmand Anders Sørensen af Thaarup tilstaaer 
herved at have solgt, ligesom jeg herved sælger, skiøder og aldeeles 
afhænder fra mig og mine Arvinger til Ungkarl Laurs Andersen af Byr
sted og Arvinger min eiende og iboende Gaard i ommeldte Thaarup, 
forhen underlagt Pandum Hovedgaard i Aalborg Amt, staaende for 
Hartkorn Agger og Eng 3 T d 6 Skp l F dk 2 2/3 Alb med derpaa staaende 
Bygninger Avl Besætning, intet i nogen Maade undtagen af alt, hvad i 
Gaarden forefindes og mig tilhørende, hvilken Gaard ikke maae afhæn
des for derved at complettere nogen Hovedgaard. Og da Kjøberen be
meldte Laurs Andersen i Dag har betalt den for ommeldte Gaard og 
dertilliggende Eiendomme akkorderede Kjøbesumma 200 Rbdlr skriver 
To Hundrede Rigsbankdaler, saa hiernier og tilskiøder jeg hannem sam
me hermed frie for hver Mands Tiltale. 
Til Bekræftelse under min Haand og Seigl. Thaarup l April 1813 
Anders Sørensen med ført Pen LS 
At ingen skriftlig Kiøbekontrakt eller andet saadant Dokument om dette 
Kiøb imellem os eller andre paa vore Vegne er oprettet, det kan vi naar 
forlanges med Eed bekræfte. Datum ut Supra. Anders Sørensen, Laurs 
Andersen med ført Pen. Paa dette Kiøb er til de Fattige betalt 2 Mark 
Rigsbankpenge, hvilke ieg har imodtaget attesteres Nibe d l Aprill813. 
Reiersen. Læst paa Hornum Fieskum Herreders Ret d 8 April 1813 

Bassesen. 

Skøde Laurs Andersen Byrsted-Anders Sørensen 1814. 
Underskrevne Selveier Gaardmand Laurs Andersen Byrsted af Torrup 
tilstaaer herved at have solgt, ligesom jeg herved sælger, skiøder og 
aldeeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Anders Sørensen i be
meldte Torrup og hans Arvinger min eiende og iboende Gaard i bemeld
te Torrup, forhen underliggende Pandum Hovedgaard, Aalborg Amt, 
staaende for Hartkorn Agger og Eng 3 Td 6 Skp 1 Fdk 2 2/3 Alb med 
derpaa staaende Bygninger Avl Besætning, intet i nogen Maade undta
gen, hvad i Gaarden forefindes og mig tilhørende, hvilken Gaard ikke 
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maae afhændes for derved at complettere nogen Herregaard. Og da 
Kjøberen arnmeldte Anders Sørensen i Dag har betalt mig den forbe
meldte Gaard og dertilliggende Eiendomme mundtlig akkorderede Kiø
besumma 420 Rbd N.V. skriver Fiire Hundrede og Tyve Rigsbankdaler 
Norm? Værdie, saa hiernier og tilskiøder jeg ham samme herved frie for 
hver Mands Tiltale og frie for VanhjemmeL Til Bekræftelse under min 
Haand og SeigL Torrup den 14 October 1814. Laurs Andersen med ført 
Pen . 
At der om dette Kiøb ikke af os eller nogen paa vore Vegne har været 
oprettet nogen skrivdig Kiøbe Kontrakt eller andet lignende Dokument, 
dette kan vi naar forlanges med Eed bekræfte. Datum ut Supra. 
Laurs Andersen med ført Pen, Anders Sørensen. 
Læst paa Hornum og Fieskum Herreders Ret den 20 October 1814. 

Skøde Anders Sørensen-Søren Pedersen Krog. 
Underskrevne Selvejergaardmand Anders Sørensen, Thaarup tilstaar 
herved at have solgt, ligesom jeg herved sælger, skøder og endelig afhæn
der fra mig og mine Arvinger til Søren Pedersen af bemeldte Thaarup og 
hans Arvinger min eiende og tilhørende Gaard i arnmeldte Thaarup, 
forhen underlagt Pandum Hovedgaard, staaende for Hartkorn Ager og 
Eng 3 Td 6 Skp l Fdk 2 2/3 Alb med derpaa staaende Bygninger, Avl, 
Besætning, intet i nogen Maade undtagen af alt, hvad i Gaarden forefin
des og mig er tilhørende, hvilken Gaard ikke maa afhændes for dermed 
at complettere nogen Hovedgaard. 
Og da Køberen bemeldte Søren Pedersen i dag har betalt mig den for 
bemeldte Gaard og dertil liggende Ejendomme mundtlig akkorderede 
Købesum 200 Rd Sølv, saa hjemler og tilskøder jeg hanem samme herved 
fri for hver Mands Tiltale og fri for VanhjemmeL 
Til Bekræftelse under min Haand og Segl, Thaarup den 29 September 
1820. Anders Sørensen LS At der om dette Kjøb ikke af os eller nogen 
paa vore Vegne har været oprettet nogen skrivdig Kjøbekontrakt eller 
andet lignende Document, dette kan vi, naar forlanges med Eed bekræf
te. Datum ut Supra. Anders Sørensen Søren Pedersen. 
Læst ved Hornum Fieskum Herreders Ret den 5 Oktober 1820. 

Søren Pedersen Krog, Tårup 1829 
Aar 1829 den 13 august er af undertegnede Branddirekteur med Taxa
tiansmænd Sognefoged Jacob Pedersen af G rydsted og Proprietær Bock 
fra Vissegaard foretaget følgende Taxation til forandret Brandforsikring: 
Woxlev Sogn, Taarup Bye, en Gaard ejes og beboes af Søren Pedersen, 
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forsikret under No 120-4 for 640 S. Befandtes nu saaledes: 
a. Stuehuus i sønder 11 Fag, 9 al dyb (som sidst) taxeret for 390 S 320 
b. det nordre Huus 14 Fag 10Y, al dyb, Fyrre under- og overtøm
mer, Klinede Vægge og Straatag, til Lade, taxeret for 300. forsikret 
for 300 
forhen --- forsikret for 270 S 
c. det østre Huus 7 Fag 10 al dyb Fyrre under- og overtømmer 
Klinede Vægge og Straatag, til Stald og Fæhuus, taxeret for 120 
forsikret forhen for 40 S 
d. det vestre Huus, sammenbygt i nordre Ende med Litr. b 7 Fag 
l O al dyb, Fyrre under- og overtømmer, Klinede Vægge og 
Straatag, til F aarehu u s, taxeret for l 00 S dl, forsikret for l 00 

ei forhen forsikret 840 

Er forsvarlig mod Ildsfare og som meldt tildeels forhen været forsikret. 
Brandredskaberne forefandtes. 
Datum u t Supra. Smed Jacob Pedersen Boe k. 

Skøde Søren Pedersen Krog til Søren Jensen Binderup. 
Underskrevne Søren Pedersen med Tilnavn Krog af Thaarup Bye i Wox
lev Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt sælger og skjøder herved til 
Søren Jensen fra Valstrup i Ø. Hornum Sogn i bemeldte Hornum 
Herred: 
l) Den mig ifølge Skjøde af 29 Sept 1820, tinglæst S Okt s.A. tilhørende 
Gaard i bemeldte Thaarup Bye med Hartkorn efter den gamle Matricul3 
Tdr 6 Skpr l Fjk 2 2/3 Alb, efter den nye Matricul under Nr 3 med 
Hartkorn 4 Tdr 7 Skpr O Fjk Y. Alb, med i Jorden nedlagde Sæd samt 
Fourage. 
2) Bemeldte Gaards Konge Korn Tiende, som jeg ejer ifølge Skjøde af 
31 Marst 1821, tinglæst 7 April s.A, og hvilken Tiende staar for Hart
korn 3 Skpr 1 Y. Album. Ifølge dette Skjøde har Sælgeren Aftægtsmand 
Anders Sørensen af bemeldte Thaarup Bye betinget sig, saalænge han 
levede nogle Kornpræstationer, men ligesom han for flere Aar siden er 
død, saaledes har der ikke været givet ham nogen Sikkerhed eller Pante
ret for Præstationerne og 
3) Det mig ifølge Skjøde af 2 Juni 1831, tinglæst 11 s.M. tilhørende 
Huus i bemeldte Thaarup med Bygninger og Hartkorn efter den gamle 
Matricul 2 Skpr l Fjk 2 yj Al b og efter den nye Matricul 3 Skpr 2 Fjk l Y. 
Alb for Kjøbesummen 1200 Rbd, samt ved at give mig og min Kone 
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Familien Christen Kjærsgaard 

Kirstine Andersdatter saalænge, nogen af os lever, Aftægt med l' Priori
tets Panteret i det solgte ifølge Kontrakt af Dags Dato, som tinglæst 
samtidigen med dette Skjøde, og i hvilken Kontrakt aftægten er capitali
seret til 177 rbd 3 m, altsaa ialt 1377 rbd 3m. 
Alle i Anledning af denne Handel fornødne Dokumenters Oprettelse 
skal Køberen alene udrede og bekoste. Jeg tilsvarer Tienden af forrige 
Aars Afgrøde og betaler alle Skatter og afgifter, som ere forfaldne til l' 
Maj dette Aar. 
Christen Qvist i Thaarup forbeholdes Ret til at afbenytte over Gaardens 
Eiendomme til den Kjørsel, som han af mig forhen er betinget for sig og 
Efterkommere eller Besiddere af hans nu beboede Gaard. 
Kjøberen tiltræder den solgte Eiendom den 1' April dette A ar. 
Og da Kjøberen har berigtiget eller fyldestgjort mig for Kjøbesummen 
samt Dags Dato har udstedt den foranmeldte Aftægtscontract til mig og 
Kone, saa tilskjøder jeg ham herved de solgte Eiendomme med samme 
Rettigheder, hvormed jeg har eiet samme Eiendom. For Vanhjemmel 
indestaar jeg efter Loven. 
Til Bekræftelse under mit Navn og Segl og i Vitterlighedsvidners Over
værelse om min Underskrivt p.t. Nibe den 15 Februar 1852. 
Søren Pedersen (LS) Til Vitterlighed om Underskrivten, Kragh. 
Anders Poulsen, Gaardmand i Taarup. 
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Relaxations- og Sikkerheds Paategning paa Aftægtskontrakt. 
Af det mig og min Kone Kirstine Andersdatter for vor Aftægt af Kapital
værdi 177 rd 3 m ifølge foranstaaende Kontrakt givne Pant, navnligen 
Gaarden i Taarup under Matr N r 3 (o.s.v.) tillader jeg herved, at der maa 
udgaae den med Indenrigsministeriets Tilladelse af 18 Jan. dette Aar 
derfra udstykkede Parcel med Matr N r 3b, som er solgt til Jens Ander
sen Frendrup, dog under den Betingelse, at jeg og min Kone for vor 
Livstid forbeholde os Ret til Afbenyttelse af Vejen fra Aftægtsyderens 
Gaard over hans J ord til Taarup Dam og derfra over den af Pantet 
udgaaede og til Jens Andersen Frendrup solgte Parcel N r 3b til Hedelod
den, som hører til mit og min Kones Aftægtshus. 
Til Sikkerhed for hvilken Servitut denne Paategning --- bliver at tinglæ
se. p.t. Nibe den 6 Marts 1853. Søren Pedersen. 
Jens Andersen Tømmermand i Taarup. 

Umyndiggørelse Søren Jensen Binderup. 
At Gaardejer Søren Jensen Binderup i Torrup i Voxlev Sogn ved 
Aalborg Stiftamts Deeret af 29 f.M. er erklæret umyndig, og at Under
tegnede Gaardejer Anders Poulsen sammesteds under 12 dennes af Øv
righeden er beskikket som hans Værge, dette bliver herved i Henhold til 
Pl. l O April 1841 kundgjort til Alles Efterretning. Foranstaaende bedes 
noteret paa de den umyndiggjorte Søren J ens en tilhørende Eiendommes 
Folio i Pantebogen, nemlig Matr Nr 3a, 5 og 6a af formeldte Torrup, 
Matr N r 19a i Binderup samme Sogn samt Matr N r 95 af Restrup Enge i 
Sønderholm Sogn tilligemed den bemeldte Eiendom i Voxlev Sogn tillig
gende Konge-Korntiende, alt for at betage den Umyndiggjorte Raadig
heden over de fornævnte faste Eiendomme .m.m. 
Torrupi Voxlev Sogn f.T. Nibe den 22 November 1867. Anders Poulsen 
Rye. 
Læst i Retten paa Hornum Herreds Thing den 23 November 1867 og 
indført i bemeldte Jurisdiktions Skjøde- og Panteprotocol. Hald. 

Ophævelse af samme 
Nibe By- og Herredsfogedkontor d 10-2-1874. 
Af jeg under Dags Dato ifølge indkommen Begæring p.g.a. de oplyste 
Omstændigheder har ophævet det Gaardejer Søren Jensen Binderup i 
Torrup under 29 Oktober 1867 overgaaede Umyndighedsdekret. Dette 
undlader jeg ikke herved tjenstlig at meddele Sognefogden til Efterret
ning og videre Bekendtgørelse for Vedkommende. Preetzmann. 
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Til Sognefoged Jacob Jacobsen i Grydsted. 
I Henhold til foranstaaende Skrivelse bedes aflyst det under 23 Novbr. 
1867 tinglæste Umyndighedsdekret, navnlig som Heftelse paa Matr Nr 
3a i Torrup. p.t. Nibe den 1 Maj 1874. Søren Jensen. 

Aftægtskontrakt Søren J ens en til Søren Pedersen Krog. 
Underskrevne Søren Jensen , Gaardeier i Thaarup By, Woxlev Sogn, 
Hornum Herred, Aalborg Amt forpligter mig herved i Anledning af 
Kjøbet af min Gaard m.m. i bemeldte Thaarup at tilsvare Sælgeren Søren 
Pedersen med Tilnavn Krog og hans Kone Kirstine Andersdatter, 
saalænge Nogen af dem lever følgende aarlige Aftægt: 
a) Afbenyttelsen af det mig solgte Huus med Bygninger og tilhørende 
Jorder med Hartkorn (o.s.v.) samt Afbenyttelsen af Gaardens Jorder af 
en liden Engparcel Myrbek kaldet, saa og af 2Y, Agre, som støde op til 
fornevnte Huuslod. Beboelseshuuset vedligeholder Kjøberen, men Ud
huuset vedligeholder Sælgeren. Alle Kongelige Skatter og offentlige Af
givter af Bygningerne med tilhørende Jorder erlægger Aftægtsfolkene til 
Aftægtsyderen i rette Tid. Alle andre icke vedkommende de med denne 
Post betingede Rettigheder og Forpligtelser vedvare et Aar efter Af
tægtshavernes Død for disses Arvingers Regning. Dog maae i dette Aar 
ikke Fod(e)ret af det overdragne Jordsmon sælges, men skal forblive 
eller skal fortæres paa Stedet. 
b) J eg udfører alt Arbejde, der udfordres til Aftægtsfolkenes bemeldte 
Jorders Dyrkning, saasom med Pløjning og, om forlanges med svensk 
Harvning samt med Tromling m.m. naar dertil gives mig 2 Dages Varsel, 
dog skal jeg paa Forlangende i Høstens Tid strax hjemkøre Afgrøden for 
Aftægtsfolkene paa bemeldte af dem brugende Jorder. Det til Aftægts
boligen fornødne æltede Leer til Bygningernes Reparation skal jeg aarli
gen paa Forlangende tilkjøre. Aftægtsfolkene have fri Adgang i enhver 
Henseende til Brønden i min Gaard. 
c) Aftægtsfolkene skulle ydes af mig eller efterkommende Eiere af 
Gaarden aarligen 1 Y, T d Rug og 1 Y, T d Byg til hvert Aars 1' Februar og 
første Gang i Aaret 1853, dog er jeg pligtig til, eller min Eftermand om 
nogen af Aftægtsfolkene forlange det, at yde Betaling for Kornet efter 
Wiborg Kapitelstaxt. 
d) Ti Uger om Aaret skal jeg levere til Aftægtsfolkene Een Potte nymal
ket Mælk under den Betingelse, at jeg dertil tilsiges 12 Uger før Leve
rancen. 
e) Jeg skal føde og græsse 2 Faar med Yngel for Aftægtsfolkene, og have 
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de tillige Ret til at græsse 2 Faarkreaturer paa min Gaards Mark, dog 
ikke paa de Steder, som er udlagt til Slaaning. 
f) Aftægtsfolkene leveres aarligen 2 forsvarlige Læs Lyng af den solgte 
Gaards Hede, hvorfra i samme de selv maatte ønske der, ligeledes leveres 
dem 30 Læs gode Hedetørv a 6 Snese Læsset og af Størrelse 15 Tommer 
lange og 12 Tommer brede, dog skal Aftægtsmanden, saalænge han og 
hans Kone begge leve, selv slaae Lyngen og grave 10 Læs af bemeldte 
Tørv, men efter den Tid foranstalter Aftægtsyderen selv ogsaa dette 
Arbejde. Endvidere leveres Aftægtsfolkene 1 ~ Tusinde Skudtørv af god 
Bonitet. At bemeldte Ildebrændsel skal i Tørvebjergningstiden eller i 
anden behørig Tid leveres. Al den Strølyng, som Aftægtsfolkene behø
ve, maa de bjerge sig af Gaardens Hede, ligesom de Digetørv, som de 
anser fornødne til Hegnets Vedligeholdelse om Aftægtsboligens Have, 
dog skal jeg hjemkjøre dem. 
g) Aftægtsfolkene have hele Aaret igjennem Ret i Gaardens Hede at 
græsse enten løsgaaende eller aftøjrede alle de Faarekreaturer, som de 
ønske. 
h) J eg er forpligtet til at befordre Aftægtsfolkene aarligen 2 Gange til og 
fra Kirke, naar de forlange det samt til ligeledes at befordre Præsten til 
dem i Sygdomstilfælde. 
i) Al Veiarbeide, som af Aftægtsboligen med Jord skal præsteres, udfø
res af mig. 
k) Ligeledes skal jeg med mit Korn befordre Aftægtsfolkenes Korn til 
og fra Mølle. 
Samtlige foranførte Aftægtspræstationer anslaaes til en Værdi af 35 rd 3 
m, som multipliceret med 5 eller capitaliseret udgjør 177 rd 3 m. Til 
Sikkerhed for bemeldte Aftægt giver jeg herved 1' Prioritets Panteret i de 
mig af Aftægtsmanden ved Skjøde af Dags Dato solgte Eiendomme. 
p.t. Nibe den 15 Februar 1852. Søren Jensen (LS). 

Skøde Søren J ens en (Binderup) til J ens Sørensen. 
Underskrevne Gaardejer Søren Jensen (Binderup) tilstaar herved at have 
solgt og overdraget, ligesom jeg herved til min Søn J ens Sørensen som 
Mindreaarig med Curator skjøder og overdrager de mig efter Skjøde af 
15 Febr 1852, tinglæst 28 s.M. tilhørende Eiendom i Torrup (o.s .v.). 
Under Kjøbet er indbefattet Bygningernes muur- og nagelfaste Dele, 
Ejendommens Avl og Afgrøde, Gjødning og Ildebrændsel, hele Besæt
ningen af Kreaturer og Avlsredskaber samt Inventarium, endelig Ind- og 
Udboe, forsaavidt dette ikke nedenfor undtages. løvrigt er Handelen 
sluttet paa følgende Vilkaar: 
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Anna Gudrun og Marius Kjærsgaard. 

l) Det solgte overtages af Kjøberen den 2 Fe b r d.A. og staar fra nævnte 
tid for Kjøberens Regning og Risiko i enhver Henseende. 
2) Kjøbesummen er accorderet til 8400 Kr, der clareres saaledes: Kjøbe
ren overtager eller indfrier den det solgte paahvilende Gjæld (bl.a. til sine 
søskende som arv efter deres moder = 8400 kr, desuden kvittering for 
egen Arv 1264 kr, saa den reelle købesum udgør 9664 Kr). 
3) Udenfor Kjøbesummen og uden Afgang i denne har Kjøberen og 
efterkommende Ejere endvidere at udrede til mig Søren Jensen (Binde
rup) som Sælger og min Hustru Ane Christensdatter saalænge Nogen af 
os er ilive, følgende Aftægt :a) Den gamle Aftægtsbolig ved Gaarden 
forbeholdes Aftægtsfolkene til udelukkende Afbenyttelse, hvorhos in
den St. Hans dag d.A. tilbygges 4 Fag Tørvehus. Denne Aftægtsbolig 
tillægges den ved Stedet liggende indhegnede Have. Saavel Bygningerne 
som Hegnet om Haven vedligeholdes stedse i forsvarlig Stand af 
Gaardens Ejer. Aftægtsfolkene forbeholdes fri Adgang til Gaardens 
Brønd, og er Gaardens Ejer endvidere pligtig i Aftægtsfolkenes Sygdoms 
og Svaghedstilfælde frit at tilbringe dem daglig det fornødne Vand. Af
tægtshaven er Gaardens Ejer pligtig at pløje 2 Gange aarlig og harve l 
Gang aarlig. N aar Aftægtsfolkene indflytter i Aftægts boligen, er de be
rettigede til at medtage af Gaardens Indbo Boskab Sengeklæder, Kjøk
kentøi m.m. alt hvad de ønsker og skjønne dem fornødent for at have 
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Bopæl i Aftægtsboligen og der at føre deres egen Husholdning. 
b) Til Aftægtsfolkenes Underholdning har Gaardens Ejer at levere aarlig 
4 Td Rug 4 Skp Hvede 12 Skp toradet Byg 12 Skp Malt 3 Lispund --
Flæsk fra Forenden 5 Lispund Faarekød i 2 Kroppe, 4 Lispund Smør 4 
Pund Fedt 4 Pund Medisterpølse 1 Par levende Ænder 1 feed levende 
Gaas 2 Ol Sild ~ Ol Flynder ~ Lispund Gaardaal 1 Lispund Talg 8 
Pund Uld 1 Pakke Tvist 8 Pund Sæbe 1 Skp Salt 2 Læs Sand 2 Td 
Kartofler 1 ~ Ol Æg 8 Lispund Sengehalm 12 Pund Tørfisk 8 Pund Soda 
120 Snese Hedetørv 6000 Stk Skudtørv 2 Læs Lyng samt naar forlanges 
80 Kroner i Løn til en Pige, som Aftægtsfolkene kunne antage i Syg
doms- og Svaghedstilfælde, men som ogsaa Aftægtsfolkene selv yde 
Kost og Logis. Daglig har Gaardens Ejer at levere Aftægtsfolkene 3 
Potter nymalket Mælk. Endvidere har Gaardens Ejer aarlig at fodre 2 
Faar og græsse dem med deres Yngel for Aftægtsfolkene samt at levere 
Aftægtsmanden det Tag, han ønsker til Simer. Endelig har Gaardens 
Ejer at befordre Aftægtsfolkenes Korn til og fra Mølle samt at hente og 
atter hjemkøre Præst og Læge samt at hente Medicin naar forlanges, saa 
og at yde Aftægtsfolkene passende Befordring til og fra Kirke naar for
langes, saa og paa 4 Rejser aarlig, hver Rejse ikke over 3 Miil Tour og lige 
saa meget i Retour naar ønskes. 
c) Samtlige Aftægtspræstationer leveres i gode og sunde Varer, rigtig 
Maal og Vægt frit paa Aftægtsfolkenes Bopæl, Ildingen indbragt i Huus 
og stablet der. Korn Halm Sand Soda Æg og Pigeløn leveres med Halv
delen hver 1 Mai og 1 November, Ost og Tørfisk til Mikkelsdag, Flæsk 
Kjød Pløse Fedt Gaas Flynder Aal Talg Tvist Sæbe og Salt til l Novem
ber og Smørret med en forholdsmæssig Del hver 14 Dag, Ænder til Juul, 
Sild til 1 Mai, Uld meq Halvdelen af hver Klipning, Ildingen i rette 
Bjergningstid tør og god, Kartoflerne i rette Bjergningstid, Tag til Simer 
naar forlanges. 
d) Naar Aftægtsfolkene afgaar ved Døden, har Gaardens Ejer at bekoste 
og besørge deres hæderlige Begravelse. Naar den ene af Aftægtsfolkene 
afgaar ved Døden, bortfalder Y. af Aftægten, Ildingen alene undtagen. 
e) Skulle Aftægtsfolkene blive til Sinds at flytte bort fra Aftægtsboligen, 
da ere de dertil berettigede og nyde ligefuldt deres Aftægt, som Gaardens 
Ejer er pligtig at fremføre 2 Miil, dog erlægges i saa Tilfælde istedet for 
Mælk og Ilding 80 Kroner aarlig at betale med Halvdelen hver 1 Mai og 1 
November. Aftægtsfolkene ere dog altid berettigede til at flytte tilbage 
til Aftægtsboligen og der at nyde den oprindelige Aftægt. 
f) Skulle Kjøberen Jens Sørensen inden 2 Februar 1886 sælge Gaardens 
Matr Nr 3a 6a med 19a i Binderup, da er han pligtig samtidig med 
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Handelens Afslutning at udbetale til sine 3 Sødskeode 400 Kr til hver. 
g) Til Sikkerhed for Aftægtens rigtige Levering og de overtagne Forplig
telsers nøjagtige Opfyldelse i det hele, forbeholdes herved 3 Prioritets 
Panteret i Gaarden (m. tilbehør) næst efter nedennævnte ældre Aftægt. 
h) For det stemplede Papiirs Skyld beregnes Aftægten saaledes: (ialt 
3700 Kroner). 
4) Ligeledes udenfor Kjøbesummen og uden Afgang i denne overtager 
og tilsvarer Kjøberen den Gaarden med l Prioritet paahvilende Aftægt til 
Søren Pedersen Krogs Enke af Kapitalværdi 355 Kr. 
5) Det bemærkes, at Kjøbesummen er for den faste Eiendom 5000 Kr, 
og Aftægten for Løsøret 1664 Kr, hvorefter det stemplede Papiirs Taxt 
er rettet. 
Og da nu Kjøberen bemeldte min Søn Jens Sørensen ved sin Underskrift 
paa nærværende Document har overtaget Gjælden efter Post 2a 4400 Kr, 
og han Dags Dato har efter Post 2b meddeelt behørige Forskrivninger 
for 4000 Kr, ligesom han ogsaa har qvitteret for sin Arv 1264 Kr, samt da 
han endelig ved sin nævnte Underskrift har overtaget Aftægterne efter 
Post 3 og 4 af Kapitalværdi respective 3700 Kr, saa tilskjøder jeg ham 
herved indbemeldte Eiendomme med de Rettigheder, Byrder og For
pligtelser, hvormed jeg hidtil har eiet samme, fri for hver Mands lovlige 
Tiltale. Dette Skjøde bedes tillige tinglæst som Pantebrev for Aftægten. 
Til Bekræftelse vidnefast underskrevet. Torrup den 26 Januar 1876. 
Søren Jensen med paaholdt Pen, Jens Sørensen, Som Curator Peder 
Chr. Jørgensen, Til Vitterlighed Niels Chr Jensen, Jens Andersen. 
Læst i Retten paa Hornum Herreds Thing d 29 Januar 1876. 

M ageskiftekontrakt J ens Sørensen-Martin Larsen 
A. Undertegnede Gaardejer Jens Sørensen af Torrup sælger herved til 
Gaardmand Martin Larsen af Frejlev den mig ifølge Skjøde tinglæst 29 
Januar 1876 tilhørende Eiendom i Voxlev Sogn 
Matr N r 3a af Torrup Hartkorn 4 T d l Skp " Fdk 2Y:. Alb 

5a - O 3 2 Y. 
6a - O O 2 lY. 

- 19a - Binderup O O 2 2 
- 95 - Restrup Enge O 2 O 2Y:. 

med Bygninger, disses mur- og nagelfaste Gjenstande, herunder Kakkel
ovne, Komfurer og Grubekjedel, Avl og Afgrøde, Gjødning, Besætning 
og alt udvendigt Inventarium. Under Overdragelsen er ogsaa indbefattet 
Konge-Korntienden af Matr Nr 3 i Torrup. Salget sker med de samme 
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almindelige Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser hvormed 
Ejendommen hidtil har tilhørt mig. 
B. Undertegnede Gaardejer Martin Larsen af Frejlev sælger og bortma
geskifter herved som Vederlag for fornævnte Overdragelse til Gaardejer 
Jens Sørensen den mig ifølge Skjøde tinglæst 24 Juni 1882 tilhørende 
Ejendom i Frejlev By og Sogn Matr N r 5d Hartkorn O T d 7 Skp 1 Fdk O 
Alb med Bygninger, disses mur- og nagelfaste Gjenstande, derunder 
Kakkelovne, Komfurer og Grubekjedel, endvidere Gjødning, Avl og 
Afgrøde, Besætning og alt udvendig Inventarium. Denne Overdragelse 
sker ligeledes med de samme almindelige Herligheder, Rettigheder, Byr
der og Forpligtelser, hvormed Ejendommen hidtil har tilhørt mig. Han
delen er iøvrigt indgaaet paa følgende Vilkaar: 
§ 1 Den gjensidige Overdragelse finder Sted Onsdagen den 25 Juni, men 
den Ejendom, enhver især har tilkjøbt sig, staar iøvrigt fra Dato for 
Kjøberens Regning og Risiko, hvoraf blandt andet følger, at han i Ilde
brandstilfælde gjenopfører Bygningerne mod derfor at have Assurance
summen. Enhver af os betaler den første Halvaars Kommune Afgift samt 
den til 1 'd.M. forfaldn~ Kongelige Skat af den fratrædende Ejendom. 
§ 2 I Byttesum erlægger Martin Larsen til J ens Sørensen i 11 Juni Ter
min d.A. uden Renter et Beløb af 4200 Kroner. 
§ 3 Martin Larsen overtager den paa Gaarden i Torrup ifølge Panteobli
gation af 1876 hvilende Gjæld stor 1300 Kr til Karen Marie Nielsen gift 
med Niels Axelsen Bojer i Nibe at forrente fra 1 Maj førstkommende. 
Ligeledes overtager Martin Larsen den paa Gaarden i Torrup hvilende 
Aftægt til Søren Pedersen Krogs Enke af Kapitalværdi 355 Kr at udrede 
fra 11 Juni Termin at regne, dog betaler Sælgeren de til 11 Juni d.A. 
forfaldende 100 Kr. Endelig overtager Martin Larsen ligeledes den paa 
Gaarden hvilende Aftægt til Søren Jensens Enke Ane Christensen ifølge 
Kontrakt af 1876, hvilken Aftægt oprindelig var kapitaliseret til2500 Kr, 
men hvoraf der paa Grund af Søren J ensens Død er bortfalden en Del, 
hvilket dog endnu ikke er udslettet af Pantebogen. Derimod skal Jens 
Sørensen frigjøre Ejendommen i Torrup for den øvrige derpaa hvilende 
Gjæld, derunder naturligvis ogsaa indbefattet Gjælden paa Restrup Par
cellen. Ligeledes forpligter Martin Larsen sig til at frigøre Ejendommen i 
Frejlev for al derpaa for Tiden hvilende Pante Gjæld, men Kjøberen er 
gjort bekendt med, at der er tinglæst Forening angaaende Afstaaelse af 
Jord til en Vej fra Frejlev Aa til Landevejen. I 11 Juni Termin d.A. 
udstedes der Skjøde til hver af Parterne. 
§ 4 Med Hensyn til det stemplede Papir ansættes Gaarden i Torrup til 
17.500 Kr, medens Ejendommen i Frejlev ansættes til 12.000 Kr. 
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Ellen og Erling Nielsen (Bach) . 

§S Den virkelige Byttesum er i henhold til foranstaaende: a) Kontant at 
erlægge i Juni Termin d.A. 4200 Kr. b) Den paa Gaarden i Torrup 
overtagne Gjæld 1300 Kr, ialt 5500 Kr. 
I Tilfælde af Søgsmaal er Retsforfølgning efter Forord. af 25 J an u ar 1828 
anvendelig. 
§ 6 Omkostningerne ved Mageskifte-Kontrakten samt begge Skøders 
Udstedelse og Tinglæsning bæres af begge Parter hver med Halvdelen, 
medens derimod enhver berigtiger sine Dele Slettelsesgebyr samt afhol
der Omkostningerne ved eventuelle Laan enhver for sit Vedkommende. 
Til Bekræftelse vidnefast underskrevet p.t. Nibe den 11 April 1883. 
J ens Sørensen Martin Larsen. Til Vitterlighed M Buus P Møller. 

Købekontrakt Martin Larsen-Christen Kjærsgard 
Underskrevne Gaardejer Martin Larsen af Taarup sælger og overdrager 
herved til Christen Kjærsgaard af Sandagergaard den mig ifølge Mage
skifteskøde tinglæst 7 Juli 1883 tilhørende Gaardejendom skyldsat under 
Matr Nr 3a (m.fl. af Hartkorn o.s.v.) tillige med den mig tilhørende 
Anpart i Kongekorntienden samt Ejendommens rette Tilliggende og til
hørende paastaaende Bygninger med mur- og nagelfast Tilbehør, derun
der Kakkelovne, Komfur og Grubekjedel, og er Handelen iøvrigt ind
gaaet paa følgende Vilkaar: 
l) Ejendommen sælges i den Stand, hvori den er og forefindes og tiltræ
des af Køberen den l Maj d.A. men staar dog allerede fra Dags Dato at 
regne for hans Regning og Risiko, navnlig saaledes at han i Tilfælde af 

109 



Ildsvaade hæver Assurancesummen til anordningsmæssig Anvendelse. 
2) Med Ejendommen følger al tilstedeværende Afgrøde, Fourage, Gød
ning og Ildebrændsel, Besætning og Inventar, altsaa alle Vogne og Avls
redskaber m.v. derunder Anpart i en Hesterive og en Slæde. Sælgeren 
bærer Overskuddet i Mejeriet fra l Maj d.A. men forøvrigt overdrager 
han samtlige sine Rettigheder i Mejeriet til Køberen. 
3) Køberen udreder fra og med l April d.A at regne alle af den solgte 
Ejendom gaaende Skatter og afgifter af enhver Art, hvorimod tidligere 
forfaldne ere ham uvedkommende. 
4) Den akkorderede Købesum er 18.250 Kr, hvoraf 7250 Kr beregnes 
som Vederlag for medfulgt Løsøre og berigtiges saaledes: a) Køberen 
overtager og fra l Maj d.A at regne og forrenter den i Ejendommen 
indestaaende Pantegæld til Landbosparekassen i Aalborg stor 8000 Kr. 
b) Køberen udbetaler kontant ved Overtagelsen 3000 Kr. c) Køberen 
betaler i førstkommende 11 Juni Termin kontant og skadesløst til Sælge
ren paa Bopæl Resten 7250 Kr tillige med Renter 4 % p.a. fra l Maj d.A. 
at regne. 
5) Naar Købesummen paa foranførte Maade er berigtiget, skal Køberen 
i Juni Termin d.A. være forpligtet til at modtage og berettiget til at 
fordre Skøde paa det solgte, som derefter skal tilhøre ham med de samme 
Rettigheder og Forpligtelser, hvormed jeg har været Ejer og under mit 
Hjemmelsansvar. 
6) Alle Omkostningerne i Anledning af nærværende Kontrakts Udste
delse med Stempel og Skøde med Tinglæsning og dertil hørende Afgifter 
udredes af Sælger og Køber hver med Halvdelen. 
7) I Søgsmaalstilfælde efter nærværende Kontrakt, ved hvilken vore Ar
vinger forbindes in solidum, vedtages den ved Fr. 25 Januar 1828 hjem
lede hurtige Retsforfølgning. 
p.t. Nibe den 19 April 1900. Martin Larsen Christen Kjærsgaard 

Skøde 
Til Fuldbyrdelse af foranstaaende Købekontrakt skøder og endelig over
drager underskrevne Martin Larsen herved til Køberen Christen Kjærs
gaard den ham solgte Ejendom (o.s.v.) med Tilliggende og Tilbehør. Og 
da Købesummen 18.250 Kr er betalt og berigtiget, saa skal den solgte 
ovennævnte Ejendom herefter følge og tilhøre Køberen som hans lovlige 
Ejendom ganske i Overensstemmelse med Købekontrakten. 
Til Bekræftelse med min Underskrift vidnefast. p.t. Nibe d 18 Juni 1900. 

Martin Larsen 
Læst i Hornum Herreds Ret den 23 Juni 1900. 
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Esbensgård 

Beboere 
1804 Niels Jensen Munk 
1808 Else J ensdatter 
1809 Anders Jensen (Frendrup) 
1827 Else J ensdatter 
1829 Niels Nielsen Munk 
1845 Søren J ens en (Bod up) 
1867 Peder Nielsen Munk 
1914 Mette Jensen Munk 
1919 Niels Nielsen Munk 
1955 Else Munk 
1964 Peter Munk 

Gårdens bygninger lå oprindelig som vist på skitsens nr. 4, altså inde i 
»byen<< og blev flyttet ud til sin nuværende plads i 1804, idet gårdens 
ejer, mølleren i Binderup Jørgen Nielsen da fik tilladelse til at udstykke 
den i tre dele. Stuehuset med lidt jord omkring blev solgt til den hidtidi
ge fæster Niels Sørensen. Et mindre stykke, den nordligste del af gårdens 
mark beholdt han selv i nogle år, hvorefter det igen kom ind under 
hovedparcellen, som blev solgt til Niels Jensen Munk, en søn af Jens 
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Nielsen Munk, Agersgård i Binderup, og det må formodes, at han da har 
opført nye bygninger. I hvert fald viser en brandtaksation, at Niels 
Jensen Munk i 1808 fik en trelænget gård Espengård kaldet takseret for 
300 rigsdaler. Stuehuset lå vester i gården, laden mod nord og fæ- og 
fårehus mod øst. 

Allerede samme år døde Niels Jensen Munk i en alder af 40 år. Med 
sin kone Else Jensdatter, der var fra Byrsted, havde han en datter Else 
Marie på 2\1, år, hun døde som 16-årig, og en søn, som var på vej, han 
blev født nogle måneder efter faderens død. Enken giftede sig året efter 
med Anders Jensen Kjær, kaldet Frendrup, der var fra Molbjerg, og i 
dette ægteskab var der tre børn: Anne Marie født 1812, Jens født 1814 
og Anders født 1817. Jens grundlagde senere >> Hedeagersminde« i Tårup 
ved køb af jord fra matr. nr. 3 (senere Kjærsgaards gård) og Anders 
grundlagde >>Blegdalshus« ved udstykning af en parcel fra fødegården. 
Anders Frendrup stod som ejer af gården til sin død i 1827, og herefter 
drev Else den med hjælp af sin umyndige søn af første ægteskab til hun 
døde 1829. 

Den blev da overtaget af sønnen Niels Nielsen Munk, der var knap 21 
år. Samme år giftede han sig med Ane Margrethe Nielsdatter, der var 
født i Hornum sogn i 1804, med hvem han fik 7 sønner, hvoraf en døde 
som lille. Som faderen måtte også han dø i en ung alder, idet han døde 
allerede i 1845 af tuberkulose kun 36 år gammel. 

Enken giftede sig kort tid efter med Søren J ens en fra Borup, som 
derved blev ejer af gården. Han drev den til 1867, da han afstod den til 
sin stedsøn Peter Nielsen Munk. 3 år før var Ane Margrethe Nielsdatter 
død, og Søren Jensen betingede sig aftægt i gården. Han levede til1875. 
Skødet til Peter Munk er vedheftet en kvittering fra de øvrige brødre for 
at have modtaget deres mødrende arv, der tilsammen androg ca. 3.200 
rigsdaler. Af denne kvittering fremgår, hvad brødrene hed og hvor de da 
var boende. 

Samme år, som Peter Munk overtog gården, blev han gift med Ane 
Sophie Poulsen, der var fra Gravlev, med hvem han fik 3 børn, hvoraf 
kun den første Søren født 1868 levede udover barnealderen, han blev 
senere frugtavler på Fyn. Ane Sophie døde i 1882, og et par år efter 
indgik Peter Munk nyt ægteskab, denne gang med Mette J ens en fra 
Binderup kær, med hvem han fik 7 børn: 
Ane Sophie, senere gift med Niels Chr. Nielsen (Svendsen) Valstrup 
Margrethe g.m. J ens Thrysøe, Valstrup 
Niels, overtog Esbensgård 
Jensine g.m. Jens Vig, forstander på Seden Lærlingehjem v. Odense. 
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Mette og Peter Nielsen Munk . 

Jens, fik en gård i Volstrup, men døde allerede som 34-årig. 
Marie g.m. Ansgar Buus, Guldbæk. 
Kristian, fik en gård i Molbjerg. 

Efter Peter Munks død i 1914 hensad Mette i uskiftet bo indtil1919, 
da hun afstod gården til sønnen Niels. Året i forvejen havde hun ladet 
opføre et aftægtshus ved gården. Her flyttede hun nu ind og havde 
betinget sig forskellige aftægtsydelser, som hun nød indtil sin død i 1936. 

Niels Munk blev i 1919 gift med Else, Marinus Pedersens datter af 
Tårup, og de fik gennem årene en børneflok på 1 O. I 1932 brændte den 
gamle stråtækte gård, og en ny blev opført. Dennes udbygninger brænd
te i 1951, og opførtes igen uden væsentlige ændringer. I 1955 døde Niels 
Munk, og Else drev gården til 1964, da sønnen Peter, den nuværende 
ejer, overtog den. 

Peter Munk var i 1953 blevet gift med Elna, der er datter af Ejner 
Lyngby, og de har sønnen Niels, der er født i 1960. 

Niels Jensen Munk, Esbensgård 1808. 
Anno 1808 den 1 Juli er af undertegnede Brand Direkteur og taxatians
mændene Sognefoged Lars J ens en Freilev af Gielstrup By e og Tømmer
mand Christen J ens en af Roestrup By e foretaget følgende Taxation til 
Brandforsikring: Woxlev Sogn, Espengaard kaldet. 
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En Gaard eiet og beboet af Niels Jensen Munk. 
a. Stuehusetvester i Gaarden 10 Fag 9 alen dyb, Fyrre under- og 
Overtømmer, klinede Vægge og Straatag, til Stue, Kammer, Kiøk
ken og Bryggers, med Loft, Vinduer og Døre, en Jern Bilægger 
Kakkelovn, en indmuret Kobber Kiedel paa Y. Td samt Skorsteen 
af brændte Steen v. Piben og Bagerovn af Leer. 140 
b. det nordre Huus 9 Fag 9 alen dyb, Fyrre under og overtøm-
mer, klinede Vægge og Straatag til Lade 90 
c. det østre Huus 8 Fag 7 al dyb, Fyrre under- og overtømmer, 
klinede Vægge og Straatag til Fæe- og Faarehuus 70 

Er forsvarlig mod Ildsfare og ei før været forsikret. 
De anordnede Brandredskaber blev forevist. 

U. A. Thorsøe Lars Freilev Christen Jenssen 
Brand Direkteur Taxationsmænd 

Skifte Niels Jensen Munk, Torrup 1808. 

300 

Aar 1808, den 8 October som tredivte Dagen efter Selvejer Gaardmand 
Niels Jensen Munk, Udfløtter fraTorrupi Woxlev Sogn, mødte Skifte
Forvalteren, Bye- og Herredsfoged Bassesen, i hans lovlige Forfald ved 
sin konstituerede Fuldmægtig Christian Schmidt for at tage dette Boe 
under lovlig Skifte Behandling til Deeling imellem Enken Else J ensdatter 
og hendes med den afdøde i Ægteskab avlede eeneste Pige Barn Else 
Marie 2Y, Aar gammel. Enken Else Jensdatter med antagen Laugværge 
J ens Christensen, Gaardmand i Binderup var tilstede. Som Formynder 
og fød Værge for den Umyndige var nærværende Gaardmand Søren 
J ens en af Woxlev, Broder til den afdøde. Som Vitterligheds- og Vurde
rigs-Mænd var tilsteede Sognefoged Lars Freilev og Gaardmand Chri
sten Gregersen, begge af Gielstrup. Og blev da begyndt med Registre
ring og Vurdering af Boets Eiendeele saaledes: (indbo, 5 heste, 3 køer, 2 
kalve, 10 får og 6 lam) Stervboegaarden bestaar af a) Vaanings Huuset 
10 Fag, b) Laden 9 Fag, c) Stald, Fæe- og Faare Huus 8 Fag, altsammen 
almindelig Bondebygning med tilliggende J ord Eiendome, gl Hartkorn 
3-3-2-2 ansaae Vurderings Mændene at være af Værdi 600 rd. Gaardens 
Korn Avl for dette Aar, som Enken angav at være 11 Traver Rug, 12 
Traver Byg og 10 Traver Havre blev anseet at være af Værdie 83 rd. 
Meere eriærede Enken med Laugværge ei at være eiende, som Boet 
kunde til Indtægt beregnes. Altsaa beløber det vurderede i alt 824 rd 5 m 
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8 sk. Enken fremlagde til Skiftet et Skøde til hendes afdøde Mand, 
udstedt af Jørgen Møller i Binderup Mølle af 7 juni 1804, læst på Hor
num-Fleskum Herreders Ret den 28 Juni næstefter på Gaarden med 
Hartkorn og Eiendomme. Bemelte Skøde blev tagen til Protokollen nr l. 
Enken med Laugværge anmelte, at paa Boet heftede følgende Gi æld: 
a) Til Jørgen Møller i Binderup Mølle ifølge hendes afgangne Mands 
Pante Obligation, imod 1' Prioritet i Stervboegaarden med Hartkorn og 
Eiendomme, hvor af Enken med Laugværge lovede skulle blive indleve
ret en Gienpart til næste Skifte Samling 495 Rdl. VurderingsMændene 
erklærede, at de, naar forlanges ville aflægge Eed at den af dem paa Boets 
Eiendomme satte Vurdering var efter deres Samvittighed og bedste 
Overbevisning. Formynderen Søren Jensen erklærede at være vel tilfreds 
med den paa Boets Eiendomme satte Vurdering og tilstod den anmelte 
Gields Rigtighed. Enken erklærede, at hun med sin afgangne Mand 
befandt sig i frugtsommelig Omstændigheder og derfor bad Lovens 5' 
Bogs 2' C 12' Art anvent paa sig. Skifteforvalteren saavel som Vurde
rings Mændene skiønnede, Enkens Forlangende forhalt sig rigtig, og paa 
den Grund blev Skiftet udsadt paa ubestemt Tiid til Enkens Nedkomst 
er forbi, som Enken erklærede næppe ville vare i 16 uger. Enken med 
Laugværge lovede at være ansvarlig for det i Dag registrerede og vurde
rede, indtil Skiftet endelig er sluttet. Saaleedes er denne Dags Forretning 
hævet, og Skiftet udstaaer altsaa paa ubestemt Tiid. Actum ut supra. 

(underskrifter) 

A ar 1809 den 8 April blev Skiftet efter Selveier Gaardmand NielsJensen 
Munk af Torrup atter foretaget paa Skifte Forvalterens Bopæl i Nibe i 
Overværelse af 2 Vitterligbeds Vidner Peder Iversen og Jens Nielsen af 
Nibe. Enken Else J ensdatter med Laugværge J ens Christensen af Binde
rup vare nærværende, og ligesaa vare de Umyndiges fødde Værge Søren 
J ens en Munk tilstæde. Enken anmelte, at hun for en tid siden havde 
giort Barsel og bekommet en Søn navnlig Niels, 11 uger gammel og som 
nu ligeleedes som den Umyndige Datter Else Marie modtager Arv efter 
sin afgangne Fader. Fra Skifte Forvalteren i afgangne Jørgen Møllers og 
Hustrues Boe af Binderup Mølle, Forvalter Holm paa Lundbech loed til 
Skiftet anmelde, at afdøde Niels Jensen Munk var skyldig til bemelte 
Jørgen Møllers Boe i følge Pante Obligation af 13 Juni 1804, læst paa 
Hornum Fieskum Herreders Ting den 28 Juni 1804 495 Rdl, hvorfor 
Debitor havde pantsat med l' Prioritet (i) Stervboegaarden af Hartkorn 
3-3-2-2, hvor om han til Beviis foreviste den Originale Pante Obligation 
og fremlagde en rigtig Gienpart der af til Protokollen, som blev tagen ad 
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acta Nr 2. Forvalter Holm erklærede, at bemeldte kapital indtil videre 
maatte blive indestaaende i Gaarden og at for samme intet udlæg forlang
tes under Skiftet. Enken med Laugværge anmelte, at der ikke heftede 
videre Gield paa Boet, saa og at de begge fant den paa Boets samtlige 
Eiendomme ved forrige Skifte Samling satte Vurdering at være passende 
og havde intet imod samme at erindre. Den samme Erklæring afgav 
Børnenes Formynder. Enken forlangte Skiftet sluttet og i den Anledning 
forbant sig til i Fald meere bevislig Giæld paa Boet skulle opdages, at 
betale samme, ligesom hun og efter Overlæg med sin Laugværge frafait 
Ret til at tage Broder Lod saavelsom den hende tilkommende Begravel
ses Bekostning lige imod hendes afdøde Mands. Efter Enkens Begiæring, 
og da hun har afgivet Forsikring om at betale den videre beviislig Giæld, 
som mulig kunne hefte paa Boet, kunne Skifte Forvalteren intet have 
mod at slutte Skiftet, og altsaa bliver Indtægt og Udgift først at balancere 
saaledes: Indtægt efter Vurderingen 824-5-8. Udgivt, nemlig den an
meldte prioriterede Giæld til Jørgen Møllers Boe efter Pante Obligation 
af 13 Juni 1804 495 rd, Igien 329-5-8. Der af bliver Skiftets Bekostninger 
at beregne saaledes (ialt 14-66) Igien til Deeling 315-22. Der af tilfalder 
Enken det halve, som er 157-59. Den anden halve Deel bliver at dele 
imellem Enkens og hendes afdøde Mands fælleds Børn saaledes: a Søn
nen Niels en Broder Lod 105-7 Yl b Datteren Else Marie en Søster Lod 
52-51 2/3. 
For Børnenes Arve Lodder gav Skifte Retten dem Udlæg i Stervbo
gaarden, udfløt fra Torrup Bye i Woxlev Sogn af Hartkorn Ager og Eng 
3 td 3 skp 2 fk l alb, saaledes som den med sine Eiendome under Skiftet 
den 8 October 1808 er beskrevet og vurderet næst efter de 495 rd, som 
der indestaaer paa l' Prioritet til Jørgen Møller eller nu hans Boe af 
Binderup Mølle efter afdøde Niels J ens en Munks Pante Obligation af 13 
Juni 1804 saa og i Gaardens Sæd, Avl, Besætning af alle Slags samt 
Indboe saaledes som alle disse Deele nu i Gaarden befindes efter den 
optagne Registrerings- og Vurderings Forretning af 8 October 1808, og 
saaledes som disse samme Ting i Gaarden til en hver anden Tiid maatte 
befindes, intet undtaget i nogen Maade, hvilket Udlæg bliver at læse til 
Tinge. 
Moderen svarer ingen Rente af Arven, førend Sønnen fylder 18 Aar, og 
Datteren maatte vorde gift eller efter at være opdraget kom af Moderens 
Huus, hvorimod hun besørger Børnenes Opdragelse forsvarlig, som 
Værgen har indseende med, og som Enken lovede. Saaledes sluttes dette 
Skifte og bekræftes med alle Vedkommendes Underskrifter. Datum ut 
supra. 
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Bassesen. Enken Else J ensdatter med ført Pen. Laugværge J ens Chri
stensen 
Formynder for de Umyndige Søren Jensen Munk 
Vitterligbeds og Vurderings Mænd Peder Iversen, Jens Nielsen. 

Skifte Anders Jensen, Torrup 1827. 
Aar 1827 Torsdagen den 23 Juli blev Skifte foretaget i Torrup, Voxlev 
Sogn hos Gaardmand Anders J ensens Enke Else J ensdatter til nærmere 
Deling af hendes og bemeldte hendes afdøde Mands fælles Boe imellem 
sig og den Afdødes efterladte Børn. Skiftet holdtes paa Herredsfogden 
Overauditør Kofoeds Vegne, efterdi han selv idag har en Politiret at 
afholde paa Tingstedet i Nibe, af hans af Amtets Øvrighed consti tuerede 
Fuldmægtig Fr. Hvilsom. Tilstede: Enken med hendes Lavværge Niels 
Jensen, Gaardmand Niels Jensen Fre.ndrup af Byrsted, der er Farbroder 
til Børnene og blev beskikket til deres Formynder samt Vidner og Vur
deringsmænd Sognefoged Jakob Pedersen og Gaardmand Søren Søren
sen af Grydsted. Den Afdødes efterladte Børn blev angivne at være en 
Søn Jens 12 Aar, en Ditto Anders 10 Aar gl og en Datter Ane Marie 
ugivt. 
Enken paaviste Boets Ejendele, som saaledes bleve registrerede og vur
derede: l. Stervboegaarden med paastaaende Bygninger, nemlig For
huus 10 Fag, Laden 9 Fag, Fæhuuset 8, et Vognhuus 4 Fag, almindelig 
Bondebygning med tilliggende Jordejendomme, der staar for Hartkorn 
3 T dr 2 S kp 2 Al b, samt en J ord parcel, som bruges under Gaarden 3 S kp 
3 Fjk l 2/3 Alb, vurderet til 470 Rdl Sølv. 2. Kongens Anpart Korntien
de af Gaardens Avl og Tillæg ansat til 70 Rdl Sølv. 3. Ind- og Udboe, 
Besætning m.m. saaledes: (bl.a. 3 køer 2 kalve 16 får og 4 heste) Mere 
forefandtes ikke, og Enken erklærede, at Boet ikke ejede videre, hvilket 
Formynderen erkjendte for rigtig - dog en Obligation, som herefter 
nævnes undtagen. Tilsammen Vurdering 764 Rd 94 Sølv. 
Enken anmeldte følgende Giæld: a) til den Afdødes endnu umyndige 
Stedsøn Niels Nielsen, som er inddraget under Overformynderiet og 
staar prioriteret i Gaarden 83-13 Sølv. b) Poul Nørgaard i Sandager
gaard imod 2 Prioritet i Gaarden efter Panteobligation 150 Rdl Sedler. 
c) til Lars Frederiksens Enke Birgitte Jensdatter af Nørup uden Beviis 
42-34. d) til Smed Jens Andersen af Nørup ligesaa, e) til bemeldte Poul 
Nørgaard Renter for et Aar til 11 Juni 1827 6-0, f) til Søren Krog af 
Torrup 2-0, g) til Christen Jensen i Hornum 8-0, h) til Christen An
dersen, Gaardmand i Gjelstrup 10-0, i) til Lars Remmer i Binderup 
Mølle 1-84, k) til Christen Højris for Uld, som hun ej nøje kunne 
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F: Else og Niels Munk med jens, Karen og Birthe. 
B: Mette, Ingrid, Ellen, Ditte, Peter, Anna og Marie. 

opgive idag, l) Skatter fra sidste Nytaar, som hun ej nøje kunne angive, 
m) til Tjenestekarl i Gaarden Christen Christensen lYz Aars Løn til 
sidste l Maj 21-0. 
Den anmeldte Giæld erkjendte Formynderen for rigtig. Følgende Docu
menter blev fremlagde: l) S k jøde til den Afdødes Formand i Ægteska
bet paa Stervboegaarden datr 7 Juni 1804, tinglæst 28 Juni 1804, Nr l. 
2) Ditto til den Afdøde paa Jordparcellen af 28 Juni 1810 tinglæst 21 
Dee 1810 Nr 2. 3) Ditto til den samme paa Kongetienden af 13 Juni 
1812, tinglæst Nr 3, 4) En Obligation fra Niels Sørensen Færch af Tor
rup paa 600 Rd, hvoraf Boet ejer den halve Del 300 Rd Sedler med Pant i 
Debitor Gaard m.m. datr 27 Juni 1823, tinglæst 28' s.M. hvoraf haves 
Rente tilgode for et Aar til sidste 13 Juni. Nr. 4. 
Efter Opfordring erklærede Enken med Lavværge og Formynderen, at 
de fandt den paa Boets Ejendele satte Vurdering passende og derfor ikke 
forlangte, at Mændene bekræfte samme med deres corporlige Eed, men 
vare fornøjede med, at de underskriver Protocollen til Beviis om, at den 
er anført efter deres bedste Skjønnende. Mændene bekræftede under 
Eed, at den af dem paa boets Ejendele satte Vurdering efter deres Samvit
tighed og bedste Skjønnende var passende med Nutidens Paakrav 
saasandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord. Skiftet udstaar indtil videre. 

(underskrifter) 
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Slutning af skiftet efter Selvejergaardmand Anders Jensen, Torrup. 
Aar 1828 Torsdagen den 24 Juni blev dette Skifte foretaget paa Tingste
det i Nibe af Herredsfogden Overauditør Koefoed i Overværelse af 
Boets Vedkommende: Enken, hendes Lavværge Niels Jensen og Børne
nes Formynder Niels Frendrup samt vidner Peder Iversen og Jens 
Nielsen. Boets Pantedebitor Niels Sørensen Færch af Torrup har nu 
indfriet sin Panteobligation med 300 Rd Sedler og et Aars Renter deraf til 
denne Termin 12 Rd, som ere betalte til Skifteforvalteren, og Renten, 
som havdes tilgode for Aaret forud har Enken imodtaget med 12 Rd. 
Enken begærede Skiftet sluttet og anmeldte, at Skatterestancerne for 
første 'h Aar tilløbe 17 rd l O s k og at Gjælden til Chr Høyris m.fl. for 
Uld var 4 rd 2 m 14 sk. Boet opgiøres saaledes: Indtægt a) Vurderings
summen 764 rd 94 - Sølv. b) Den indkomne Pengefordring fra Niels 
Sørensen Færch med 2 Aars Renter 297 rd 14. Udgivt: Prioritetsgiælden 
til Niels Nielsen, hvorfor Udlæg blev --- rigtig 83-13 Sølv. De øvrige 
under Vurderingen anmeldte Fordringer på Boet samt de 2 foran opgiv
ne ialt 267-17 S og T (Sedler?), som udgjør i Sølv 244-24. Enken paastod, 
som blev billiget, Erstatning til sin Begravelse 20 rd. Skiftets Omkost
ninger tilløbe (tilsammen) 31-35. Udgivten 378-75. Beholdning 683-33 
Sølv. Deraf er det halve Enkens med 341-64. 
Det andet halve Boe eller Mandens Boeslod 341-64 efter Fradrag af 'h % 
Afgiften 1-68 Igjen 339-92 Sølv deles efter Loven saaledes: 
Børnenes Moder Enken Else Jensdatter efter 
hendes Paastand en Broderlod med 97-12 4/7 
Sønnen J ens, umyndig en Ditto 
Sønnen Anders ligesaa 
Datteren Anne Marie, ugivt en Søsterlod 
udgjør 

97-12 4/7 
97-12 4/7 
48-54 2/7 

339-92 Sølv 

Enken blev udbetalt de af Skifteforvalteren modtagne 312 rd Sedler til 
Betaling af Gi el den til enhver især med Undtagelse af 1' Prioritet 83-13 
Sølv, som fremdeles bliver indestaaende i Ejendommen. Enken lovede at 
holde Skifteforvalteren fri for Ansvar om mere Gjæld i Boet end den 
anmeldte maatte bevisliggøres. Paa Enkens Begiering blev Børnene for 
deres Arvemidler ialt 242-79 3/7 Sølv givet Udlæg paa 2 Prioritet næstef
ter 83-13 Sølv i samtlige Boets under Registrerings- og Vurderingsforret
ningen anførte faste og løse Ejendele, hvis Vurderingssum er 764-94 
Sølv, hvilket Udlæg bliver at læse til Tinge. 

(underskrifter) 
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Skifte Else Jensdatter, Torrup. 
Aar 1829 Mandagen den 2 Februari blev i Stervboet efter afg. Selvejer
gårdmands Enke Else Jensdatter i Torrup i Woxlev Sogn, hvis Dødsfald 
igaar er anmeldt, foretager Forseglings- og Registreringsforretning. Som 
Vidner vare overværende SognefogedJacob Pedersen og J ens Andersen, 
begge af Grydsted. Den afdødes Arvinger blev angivne at være: af hen
des første Ægteskab med afgl. Niels Jensen Munk en Søn Niels Nielsen 
mindreaarig, og af hendes sidste Ægteskab med Anders Jesen Frendrup 
en Søn J ens 14 Aar gl, en Ditto Anders 1 O Aar gl og en Datter Ane Marie 
ugivt. Den mindreaarige Søn Niels Nielsen samt hans beskikkede Cura
tor Gaardmand Niels Jensen af Binderup og Niels Jensen Frendrup, 
Gaardmand i Byrsted, som er Farbroder til de øvrige Børn og er beskik
ket dem som Formynder vare tilstæde. 
Boets Eiendele blev paaviste og forefundne som følger: (indbo, besæt
ning: 4 heste, 22 fårekreaturer, 5 køer, 1 kvie, 4 kalve og 1 gris) Mere 
løst Gods forefandtes ikke, og alle Vedkommende erklærede, at Boet 
ikke eiede videre, Gaarden med Tiende undtaget. 
Følgende Dokumenter forefandtes: (et skøde fra Jørgen Møller til for
manden i ægteskabet Niels Munk, et dito på en jordlod til Anders Jen
sen, et dito fra justitsråd Bassesen til Anders Jensen på kantetienden 
samt af en jordparcel). 
Stervboegaardens Bygninger bestaar af Vaaningshuuset 9 Fag, Laden 9 
Fag, Stald, Fæe- og Faarehuus 8 Fag. I Laden befandtes endeel Korn 
uaftorsken og noget Høe, som ikke nøje kunde angives . Aftorsken Korn 
forefandtes ikke. Det blev overladt den ældste Søn at bestyre Gaarden og 
Huusholdningen indtil videre. Skiftet udstaar indtil videre, og Forret
ningen for denne Sinde sluttet. 

(underskrifter) 

Aar 1829 Fredagen den 25 September blev dette Skifte foretaget til Slut
ning paa Herredstingstedet i Nibe af Skifteforvalteren, J ustitsraad Koe
foed i Overværelse af Sønnen Niels Nielsen med Curator Niels Jensen af 
Binderup, de Umyndiges Formynder Niels Frendrup af Byrsted samt 
Vidner Schack og P Iversen af Nibe. Fremlagt Nr 4 Stiftsamtets Com
munication af det Kongelige Danske Cancellies Skrivelse af 21 Marti 
1829, hvorved det tillades, at Sønnen Niels Nielsen her under Skiftet 
maae erholde Fødegaarden med Kongetiende, Besætning og Boehave 
udlagt til sin Ejendom for dens Værdi efter lovlig Vurdering mod at han 
for Renterne af sine Sødskeodes Fædrene og Mødrenearv, hvilken 
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maatte indestaae imod Pant i Ejendommen, giver disse en anstændig 
Opdragelse med Underhold og Klæder, indtil de kunne ernære sig selv. 
Nr 5. Beskrivelse af den paa Grund af forstaaende Tilladelse lovlige 
afholdt og 25 April d.A. for Retten afhjemlede Vurderingsforretning 
over samtlige Boets Ejendele, som derunder ere ansatte til Værdie ialt 
768 rd 3 m Sølv. Nr 6, Udtog af Skiftet efter Manden Anders Jensen, 
sluttet 24 Juni 1828, hvorunder de Umyndige ere tillagte i Arv efter Ham 
hver Søn 97 rd 12Yz- og Datteren halvt derimod eller ialt 242 rd Sølv, 
hvorfor Udlæg er dem givet paa 2' Prioritet i Boets Ejendele næstefter 
den mindreaarige Niels Nielsens Fædrenearv 83 rd Sølv. Nr 7, Udtog af 
Skiftet efter den afdøde Enkes første Mand Niels Nielsen Munk. Hvor
efter Sønnen Niels Nielsen har tilgode i Boet og har indestaaende paa 
første Prioritet i Ejendommen ovennævnte 83 rd Sølv. Nr 8, Regning fra 
Christen Vandrup af Nibe paa 4 rd 3 - for Arbejde hos den afdøde i 
forrige Aars Høst. Rigtigheden af den fremkomne Regning fra Christen 
Vandrup blev af Formynderen og den mindreaarige Søn med hans Cura
tor imodsagt, de benægtede, at Vandrup havde været antaget i Høsttje
neste enten for vis eller uvis betaling, men at han derimod indtrængte sig 
paa Familien i Høsttiden og nød sin Høst, uden at han forrettede noget 
egentligt Høstarbejde, da han dertil var uvant, og for den ubetydelige 
Hjælp, han efter eget Tykke og efter hans egen Bekvemmelighed viste, 
blev han af Enken førend hans Bortgang tilfredsstillet. Forøvrigt indgik 
den mindreaarige Niels Nielsen med Curators Samtykke uden Udgivt 
for Boet i dets Forpligtelse til Vandrup, om han siden maatte kunne 
bevisliggøre sin Fordring. 
Det blev anmeldt, at Boet efter Enken var bortskyldig til Laurs Frederik
sens Enke i Nørup, som nu er givt med Anders Gregersen 20 rd sedler, 
hvilken Giæld af de vedkommende blev erkjendt var rigtig. Det blev 
angivet, at Boet ikke var mere bortskyldig, og med Hensyn paa, at intet 
Proklama har været udstædt, forpligtede Niels Nielsen med Curators 
Samtykke sig til at overtage og afholde paa hver tænkelig Gjæld, som 
foruden den anmeldte og erkendte maatte opstaae uden Vederlag. I 
Overensstemmelse med Cancelliets meddelte Tilladelse dertil, og var 
Formynderen paa de Umyndiges Vegne og Niels Nielsen med Samtykke 
af sin Curator enige i, at samtlige Boets Eiendele udlægges bemeldte 
Niels Nielsen til sin Eiendom for Vurderingssummen, med hvilke de 
allerede under selve Forretningen havde erklærede sig tilfreds, saaledes at 
hans Pantefordring paa Boet og hvad han nu maatte arve først afgaaer 
derved, at han videre udbetaler deraf Laurs Frederiksens Enkes Tilgode
havende og Skiftets Bekostninger, samt at Resten, som bliver hans 
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umyndige Halvsøskendes Fædrene og Mødrenearv bliver indestaaende i 
Ejendommen. 
Boet opgjøres saaledes: Indtægt: Vurderingssummen efter fremlagde 
Forretning 768 rd 58 sk. Udgivt og Gjæld: (forskellige poster sammen
lagt) 378 rd 42 sk. Beholdning 390 rd 16 sk. Herfra afgaaer efter Forord
ningen af 8 Febr 1810 v;% Afgift= l rd 91 sk. Igien til Deling 388-21, 
som deles mellem den afdødes Børn saaledes : (hver søn en broderlod = 
110 rd 88 2/7 sk Sølv og datteren en søsterlod =55 rd 44 1/7 sk Sølvialt 
388 rd 21 sk. 
I Overensstemmelse med den --- imellem alle Vedkommende indgangne 
Forening og i Medhold af det Kongelige Danske Cancellie under 21 
Marti d.A. givne Tilladelse, giver Skifteretten herved Sønnen Niels 
Nielsen Stervboegaarden i Torrup med underliggende Jordeejendomme, 
Gaardens Besætning og Boets øvrige løse Ejendele i Udlæg til hans 
Ejendom for Vurderingssummen 768 rd 58 sk Sølv. Efter den skete 
Forening og i Medhold af Cancelliets ovennævnte Tilladelse gaves her
med de umyndige Børn J ens Andersen, Anders Andersen og Ane Marie 
Andersdatter for indbemeldte dem efter deres Moder tilfaldne Arv, Ud
læg i ovennævnte deres Halvbroder Niels Nielsen til Ejendom udlagde 
samtlige Boets Ejendele nemlig Stervboegaarden i Torrup m.m. saaledes, 
at de ere førstprioriterede der for begge Arvesummerne tilsammen 520 
rd 12 117 sk Sølv, hvoraf Debitor, bemeldte deres Halvbroder dog ingen 
Renter svarer, forinden de kunne ernære sig selv, men hvorimod han er 
forpligtet til at give dem en anstændig Opdragelse med Underhold og 
Klæder. Forøvrigt er Debitor N. Nielsen forpligtet til, ligesom Mynd
lingerne blive myndige eller mindreaarige efter et halvt Aars forudgaaen
de Varsel at udbetale Arvingerne, og i Søgsmaalstilfælde er han underka
stet den hurtige Retsforfølgning, som er hjemlet i Forordningen af 25 
Januar 1828. Dette Udlæg bliver at læse paa Tinge. Skiftet sluttet, og det 
passerede bekræftes med alle Vedkommendes Underskrifter. 

Koefoed. 
Niels Nielsen Curator Niels Jensen m.p.P. Niels Frændrup 

Vidner Schack P. Iversen. 

Skifteuddrag Niels Nielsen Munk. 
Aar 1845 Torsdagen d 31 Juli mødte Postexpeditør J ens en af Nibe og 
Gaardmand Jørgen Pedersen af Torup paa afgangne Selvejergaardmand 
Niels Nielsens Enke Ane Margrethe Nielsdatters Bopæl i bemte Torup 
Woxlev Sogn for, ifølge Udnævnelse fra den ordinaire Skifteforvalter i 
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Esbensgård omkring 1910. 

Hornum Herred af Gaars Dato at afholde Samfrændeskifte efter oven
meldte Niels Nielsen tillovlig Deling af det fælleds Boe mellem Enken 
og den afdødes Livsarvinger. Stervboeenken Ane Margrethe Nielsdatter 
med Laugværge Gaardmand Niels J ens en af Binderup var tilstæde og 
anmeldte, at den afdøde Niels Nielsen ikke har været givt før, og at hans 
Arvinger ere følgende i Ægteskab med hende avlede Børn, nemlig Niels 
Nielsen 14 A ar gl Anders Christian 13 Aar, Søren 11 Aar, J ens 8 Aar og 
Peter 3 Aar. Som Værge for disse var beskikket og her under Skiftefor
retningen mødt deres Farbroder Tømmermand Jens Frendrup af Har
rild. 
Boets Eiendele blev opgivne og paaviste af Stervboenken med Laugværge 
samt efter mindelig Overenskomst imellem Boets Vedkommende taxere
de saaledes : 
a) Stervboegaarden Espengaard kaldet i Torup og en under samme hen
lagt Jordlod paa Torup Mark, hvilken Eiendom er Boet tilhørende efter 
et herved fremlæggende Skjøde fra Skifteretten i Anders Jensen Pren
drups Enke, afgangne Else J ensdatters Boe dateret 26 S ep t 1829 og ting
læst 2 Okt s.A. 1000 Rd. 
b) Besætning og Inventarium, Ind- og Udboe af alle Slags 250 Rd, 
Summa Indtægt 1250 Rd. 
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Værgen, der intet havde imod foranførte Vurderingssummer at erindre, 
holdt sig overbevist om, at Enken havde opgivet Boets Eiendele overens
stemmende med Sandhed, og at saaledes intet er udeladt, som kunde 
være Gjenstand for Taxation. 
Af Gjæld anmeldte Enken at paahvile Boet: 
Til Afdøde Niels Nielsens Halvsøskende 587 Rd 
Til Ung-karl Søren Jensen af Borup 
Regningsgæld til forskellige 
i alt 

46 Rd 
17 Rd 

650 Rd 

Indtægt 1250 Rd, Udgift 650 Rd, rest til Deling 600 Rd, hvoraf Enken 
tilkommer 300 Rd og hver af de 6 Brødre 50 Rd. 
For de umyndige Børns tilfaldne Arvelodder tilsammen 300 Rd Sølv, der 
bliver at inddrage under Hornum Herreds Overformynderies Bestyrelse 
og at sikre ved tinglæst Extrakt af dette skifte gave Samfrænderne dem 
Udlæg med Prioritet næstefter den nuværende Pantegjæld 520 Rd i 
Stervboets samtlige løse og faste Eiendele og navnlig Stervboegaarden 
Espengaard, den derunder henlagte Jordlod paa Torup Mark. 
Enken forpligtede sig til at give sine Børn en anstændig og forsvarlig 
Opdragelse imod at hun af Arvelodderne ingen Rente svarer, saalænge 
Børnene forsørges i Mødrenehjemmet og indtil de blive mindreaarige. 
Samfrænderne extraderede nu Stervboet til Enken paa hendes Begjæring 
derom, Boets faste og løse Eiendele til frie Raadighed, idet hun med 
Laugværge herved forpligtede sig til at overtage og tilsvare al Paa Boet 
hvilende Gjæld og derfor, saavelsom i enhver anden Henseende i Anled
ning af denne Skifteforretning at holde Samfrænderne anger- og kra
vesløs. 
Da sluttelig alle Vedkommende erklærede sig tilfredse med nærværende 
Skifteforhandling, bliver samme sluttet og med Underskrivter bekræftet. 
Jensen Jørgen Pedersen Ane Margrethe Nielsdatter m.p.P. 
Niels Jensen m.p.P. Jens Andersen Frendrup. 

Købekontrakt Søren Jensen Bodup-Peder Nielsen Munk. 
Underskrevne Gaardejer Søren Jensen (Bodup) i Taarup overdrager og 
sælger herved til min Stedsøn Peder Nielsen den mig ifølge Adkomst 
tinglyst 22 Novbr 1845 tilhørende Gaard paa Taarup Mark med paastaa
ende Bygninger og tilliggende Jorder, der efter passeret Udstykning og 
sket Bortsalg efter Matriklets Udvisende under Matr N r 4a af Taarup By 
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skyldsattefor 4 T d 5 Skp l Fjk l Y. Al b og dertil hørende Lod Matr N r 
20 af Binderup, hvorpaa ingen tinglyst Adkomst haves. 
Under Overdragelsen er indbefattet Gaardens Konge-Korntiende, den 
til Ejendommen hørende Besætning og Inventarium, Avl og Afgrøde, 
Ind- og Ud bo. Handelen eriøvrigt afsluttet paa følgende Vilkaar: 
l) Køberen overtager Ejendommen m.m. straks ved denne Kontrakts 
Underskrift og staar samme saaledes fra Dato for hans Regning og Risi
ko i enhver Henseende. 
2) Købesummen er akkorderet saaledes: 
a) Køberen overtager og indfrier i 11 Dee Termin d.A. den mig efter 
indheftede d 16 Dee f.A. og 5 April d.A. oprettede Overenskomst paa
hvilende Forpligtelse til mine 5 andre Stedbørn i Penge og Naturalpræ
stationer til Værdi 3208 Rigsdaler uden Renter. 
b) Køberen og efterkommende Ejer af Ejendommen have desuden at 
tilsvare mig Søren Jensen (Bodup) som Sælger saa længe, jeg lever, føl
gende aarlige Aftægt: 
1) Køberen har straks efter min Anvisning at indrette til min Afbenyt
telse et Værelse i Stuehuset, forsyne det med forsvarlig Besætning af 
Seng, Kakkelovn, Bord og Stole m.m. Skulle jeg senere ikke være tilfreds 
med at beholde denne Bopæl, er han pligtig paa Anfordring at opføre 
mig en Aftægtsbolig paa anvisende Sted, bestaaende af 4 Fag Grundmur, 
i det hele at indrette denne efter min Anvisning og forsyne den med 
Bohave og øvrigt Tilbehør, saaledes som jeg forlanger det. 
2) I aarlig Aftægt har Køberen dernæst at levere til mig: 3 T dr Rug, 4 
Skp Hvede, 2 Tdr Byg, 4 Skp Malt, 2 Tdr Kartofler, 3 Lispund Smør, 2 
Lisp Ost, 3 Lisp Flæsk, en Faarekrop til 3 Lisp, 3 Ol Vaarsild, l Ol 
Høstsild, 2 Skp Salt, 8 Pund Efteraarsuld, 8 Pund Lys, 30 Rigsdaler i 
Penge, 25 Læs Hedetørv a 6 Snese pr Læs, 4000 Stk. Skudtørv af forsvar
lig Størrelse samt et Læs Lyng. 
3) Daglig leveres mig endvidere i Tidsrummet fra l Maj-l No v 2 Potter 
nymalket Mælk, fra l Nov-1 Maj l Pot. 
4) Kornet leveres med Halvdelen til l Maj og Halvdelen til l Nov, 
Kartoflerne i rette Opgravningstid, Smørret med 4 Pund den første i 
hver Maaned, Osten i Oktober, Flæsket i December, Kød i November, 
Salt naar forlanges, Ulden i Klipningstiden, Hør i Januar, Lys i Novbr, 
Pengene med Halvdelen til hver l Maj og l Novbr. Ildingen, som Købe
ren skallade grave, hjemkøre og efter min Anvisning sætte i Stak eller 
bringe i Hus og stablet i rette Bjergningstid. 
5) Køberen er desuden forpligtet til at besørge mit Korn til og fra Mølle 
samt bage, brygge og vaske for mig og reparere mit Tøj, ligesaa aarlig at 

125 



give mig fri og anstændig Befordring til 2 Rejser, om jeg skulle blive 
tilsinds at besøge Familien eller Købstaden, hver Rejse dog ikke over 3 
Mål. 
6) I Sygdoms- og Svaghedstilfælde er Køberen pligtig at give mig for
svarlig Pleje og Oppasning eller om forlanges dertil at antage en Person, 
som jeg finder mig tilfreds med. 
7) Skulle jeg blive tilsinds at fraflytte Gaarden, da er Køberen ligefuldt 
pligtig at levere Aftægten, men har kun at fremføre den 3 Mil og betaler i 
saa Fald Mælk og Ilding med Penge efter almindelig gangbar Pris. Jeg er 
derhos til enhver Tid berettiget til at flytte tilbage til Aftægtsboligen og 
nyde den oprindelige Aftægt. 
8) Naar jeg afgaar ved Døden, er Køberen pligtig at bekoste min hæder
lige Begravelse efter Egnens Skik og Brug. 
9) Til Sikkerhed for Aftægtens rigtige Levering og Aftægtskontraktens 
prompte Opfyldelse i det hele pantsættes med 2 Prioritet næstefter 3000 
Rdl den solgte Ejendom med Besætning og Inventarium, Avl og Afgrø
de, Ind- og Udboe, i Ildsvaadetilfælde Bygningernes Assurancesum. 
10) For det stemplede Papirs Skyld omfatter Aftægten 
saaledes: 
Kapitalisering af Naturalier aarlig 147 Rd 2 Sk, der gange med 5 
udgør 
Hertil Aftægtslejlighed 
Begravelse 
Pengekøbesummen 

hvorefter Papirets Takst er rettet. 

736 Rd 
200 Rd 

30 Rd 
3208 Rd 

4174 Rd 

Køberen udreder alle Skatter og Afgifter, som forfalde eller opkræves 
efter Tiltrædelsen, alene med Undtagelse af de Kongelige Skatter til l' 
Termin d.A. der udredes af Sælgeren. 
Naar Køberen i rette Tid har indfriet Pengekøbesummen, ialt 3208 Rd 
og iøvrigt opfyldt denne Kontrakt samt meddelt mig behørig Aftægts
kontrakt clausuleret som her betinget, kan han fordre sig meddelt heftel
sesfrit Skøde paa det solgte, da og på egen Bekostning. 
Det tilføjes, at saafremt Gaarden i min Levetid maatte overgaa til en 
anden Ejer, da skal den her betingede Aftægt oprykke til l' Prioritet. 
I Søgsmaalstilfælde er den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 
25 Januar 1828 gældende. 
Foranstaaende Kontrakt har jeg Peter Nielsen indgaaet og forpligter mig 
til at opfylde den i alle dens Ord og Tanker. 
Til Bekræftelse vidnefast Underskrift. P.t. Nibe den 28 April 1867. 

Søren J ens en, Peter Nielsen 
126 



Skøde 
Underskrevne Gaardmand Søren Jensen (Bodup) i Taarup tilstaar her
ved og vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved til min 
Stedsøn Peder Nielsen sammesteds skøder og overdrager overensstem
mende med foranstaaende behørig stemmende og den 11 Maj d.A. ting
læste Købekontrakt, den mig efter Adkomst tinglæst 22 Nov 1845 tilhø
rende Gaard paa Taarup Mark med alle dens Bygninger o.s.v. 
Og da nu Køberen, bemeldte Peder Nielsen har klareret Pengekøbesum
men 3208 Rd og meddelt mig Aftægtskontrakt som betinget, saa skal 
indbemeldte Gaard, der er overtaget af Køberen, og hvoraf han svarer 
alle Skatter og Afgifter, fra nu af følge og tilhøre ham som fuldkommen 
Ejendom, fri og frelst fra hver Mands lovlige Tiltale. 
Til Bekræftelse vidnefast Underskrift, p.t. Nibe den 18 Dee 1867. 

Søren J ens en 

Arveafkald 
Vi underskrevne Gaardejer i Taarup Søren Jensen (Bodup) s 5 Stedsøn
ner erklærer herved, at naar bemeldte vor Stedfader i 11 Decbr Termin 
1867 kontant og skadesløst udbetaler os efternævnte fem hver ihos an
førte Summer, og vor Kvittering for Modtagelsen paategnes dette Doku
ment, da skulle vi dermed være tilfredsstillede for den Arv, som kunne 
tilkomme os efter vor Moder Ane Margrethe Nielsen, bemeldte vor 
Stedfaders Hustru, saa at dette Dokument kan gælde som fuldstændigt 
og endeligt Afkald paa bemeldte Mødrenearv. 
Jeg Ungkarl Niels Nielsen, for Tiden i Nibe 
J eg Gaardmand Anders Christian Nielsen paa Binderup Kær 
J eg Boelsmand Søren Nielsen i Gundestrup 
J eg Gaardmand J ens Nielsen i N ør holm 
Jeg Ungkarl Christian Nielsen i Binderup 

og derhos udlevere in natura til 
Niels Nielsen 1 Ko og 4 Faar, anført til 
Jens Nielsen 1 Ko og 4 Faar, anført til 
Christian Nielsen 1 Ko og 4 Faar, anført til 

p.t. Nibe den 16 Decbr 1866. 

581 Rd 
540 Rd 
540 Rd 
581 Rd 
816 Rd 

3058 Rd 
50 Rd 
50 Rd 
50 Rd 

3208 Rd 

Niels Nielsen Anders Christian Nielsen J ens Nielsen 
Christian Nielsen Søren Nielsen 
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Udskrift af Skifteprotokol 
Aar 1915 den26Marts blev Skifteretten sat og holdt paa Herredskonto
ret i Nibe af den ordinære Skifteforvalter, hvor da foretoges : 
Boet efter Gaardejer Peder Nielsen Munk af Taarup død 30 Januar 1914. 
Der fremlagdes Anmeldelse fra Afdødes Enke Mette Munk f J ens en af 
Taarup med 2 Bilag nemlig afdødes Testament, attesteret i Nibe l Novbr 
1913, hvor Enken er tillagt Ret til at hensidde i uskiftet Bo med fælles 
Børn og Afkald fra et Stedbarn. 
I Anmeldelsen erklærer Enken, at hun vil benytte den hende ved Testa
mentet tillagte Ret. Retten anerkendte i Henhold til det fremlagte, at 
Enken Mette Munk født Jensen hensidder i uskiftet Bo efter Afdøde 
med 7 fælles Børn saa længe, hun forbliver i Enkestand og selv vil. 
Retten hævet. Johan Grove. 

Bedes tinglæst som Adkomst for Enken Mette Munk født Jensen paa 
Matr Nr 4a Taarup og 20 Binderup, hvoraf Afdøde er indtegnet som 
Ejer iflg. Skøde læst 21 Decbr 1867. Retsanmærkning frafaldes om Hef
telser og Mangel ved Adkomsten til Matr Nr 20. Nibe d 19 April 1915. 
Læst i Hornum Herreds Ret den 24 Aprill915. 

Skøde fra Mette Munk til Niels Munk paa 4a m fl. 
Underskrevne Enke Mette Munk f. Jensen af Taarup sælger, skøder og 
endelig overdrager herved til min Søn Niels Munk sammesteds den mig 
iflg. tinglæst Adkomst tilhørende Ejendom skyldsat under 
Matr N r 4a Taarup, Voxlev Sogn af Hartk. 4 T d 5 Skp 1 Fdk l Y. Alb. 

- le St Restrup, Sønderholm O O 2 - 1 - 2~ 

med paastaaende Bygninger, disses mur og nagelfaste Tilbehør, Besæt
ning, Udvendig Inventar, Maskiner og Avlsredskaber, Sæd, Avl, Afgrø
de og Gødning samt Ildebrændsel, alt saaledes som det er og forefindes 
og idag er overtaget af Køberen. Vilkaarene er iøvrigt følgende: 
1. Under Overdragelsen er indbefattet Andel i Nibe Andelsmejeri og i 
Nørresundby Andelsslagteri. Køberen indtræder i mine Rettigheder og 
Forpligtelser overfor Jysk Telefon Aktieselskab fra idag at regne. 
2. Køberen betaler alle den 1 Oktober d A forfaldne og fremtidig for
faldne Skatter og Afgifter af det solgte. 
3. Købesummen 70.000 skriver syvti Tusinde Kroner, hvoraf 38.000 Kr 
paa Tro og Love ansættes som Værdien af den faste Ejendom, medens 
32.000 Kr regnes som Vederlag for medfulgt Løsøre, er berigtiget dels 
ved kontant Betaling af 40.000 Kr, dels ved Udstedelse af Panteobliga-
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Elna og Peter Munk 1979. 

tion for 20.000 Kr og dels derved, at Køberen har forpligtet sig til at 
svare mig den nedenfor i Post 4 meldte Aftægt til Værdi 10.000 Kr. Thi 
skal den solgte Ejendom herefter tilhøre Køberen Niels Munk med de 
samme Rettigheder og Forpligtelser, hvormed den hidtil har været ejet 
og under Hjemmelsansvar efter Loven. 
4. Køberen forpligter sig og fremtidige Ejere af den solgte Ejendom til 
at svare mig saalænge, jeg lever saadan Aftægt: 
a. Til Aftægtsbolig overlades mig hele det ved siden af Gaarden liggende 
Hus samt 2 Skp Land Jord til Have. Aftægtsboligen vedligeholdes af 
Ejeren forsvarligt saavel ud som indvendig. Saafremt Ejeren maatte lade 
indlægge Vandledning i Gaarden, er han pligtig til samtidig at lade 
saadan Ledning indlægge i Aftægtsboligen. Indtil Vandledning er ind
lagt, skal jeg have fri Adgang til Gaardens Brønd. Jeg har Ret til at 
benytte Gaardens Bryggers til Vask, ligesom jeg har Ret til fri Færdsel 
over Ejendommen til og fra Aftægsboligen. Ejerens Telefon skal jeg til 
enhver tid have Ret til Afbenyttelse uden Vederlag. 
b. Ejeren er pligtig til en Dag ugentlig at hente Varer til mig hos min 
Købmand i Nibe. Han er pligtig til aarlig at hjemkøre og save samt 
opbringe paa Aftægtsboligens Loft 4 rm Brænde, dog kan brændet ikke 
forlanges hentet fra et Sted, der ligger mere end 15 km fra Ejendommen. 
Ejeren er pligtig til paa Forlangende at befordre mig til og fra Jernbane-
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station og Kirke samt til 4 Gange aarlig at befordre mig hvorhen jeg 
maatte forlange indenfor en Afstand af l O km. 
c. I Tilfælde af min Sygdom er Ejeren pligtig at pleje og passe mig samt 
renholde Aftægtsboligen og paa Forlangende hente Læge og Medicin, 
lige som han er pligtig at besørge Vask, alt uden noget Vederlag. 
d. In natura leveres mig følgende: 
2 Potter sød Mælk daglig 
15 Snese Æg aarlig at levere i Tiden fra l Marts til l December, naar jeg 
forlanger det. 
10 Td Kartofler aarlig at levere efterhaanden som jeg faar brug for dem 
l slagtet Lam af Vægt 25 kg aarlig at levere i Oktober Maaned 
Y. Svin af Vægt mindst 20 kg 2 Gange aarlig paa den Tid, jeg maatte 
forlange 
4 slagtede Ænder af Vægt mindst 2Y:, kg aarlig at levere med 2 den 10 
November og 2 den 20 December. 
8 slagtefærdige Kyllinger aarlig at levere i Løbet af Sommeren 
Y:, kg Smør ugentlig 
2 Rugbrød a 4 kg og 2 Sigtebrød a 1 Yz kg maanedlig. 
2Yz kg Uld aarlig at levere med Halvdelen ved Foraarsklipningen og 
Halvdelen ved Efteraarsklipningen. 
12000 Skæretørv aarlig at levere i rette Bjergningstid. 
Samtlige Naturalpræstationer leveres paa Aftægtsboligen i sund og vel
behandlet Tilstand og uden Likvidation med andre Mellemværender. 
Tørvene leveres i god og tør Tilstand og bragt op paa Aftægtsboligens 
Loft. 
5. Til Sikkerhed for aldeles skadesløs Opfyldelse af den i Post 4 om
meldte Aftægt meddeles der mig oprykkende Prioritets Panteret næst 
35.000 Kr til Nibe Sparekasse til forhøjet Rente i den solgte Ejendom 
Matr N r 4a Taarup og l cl St Restrup med derpaa værende og kommen
de Bygninger og øvrigt lovligt Tilbehør, og vil dette Skøde være at 
tinglæse og notere som Pantebrev i saa Henseende. 
6. I Søgsmaalstilfælde vedtages den hurtige Retsforfølgning efter Lov 11 
Aprill916 Kap 41. 
7. Omkostningerne ved dette Skøde og de i Post 3 nævnte Obligationer 
betales med Halvdelen af hver af Parterne. 
J eg Niels Munk tiltræder ved Medunderskrift dette Skøde, hvis Bestem
melser, navnlig med Hensyn til Aftægtsboligen jeg forpligter mig til nøje 
at opfylde. 
Nibe den l November 1919. Mette Munk Niels Munk 
Læst i Nibe Købstads og Hornum Herreds Ret den 8 November 1919. 
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Skøde H. P. Nielsen, Hornumgård-Nieis Munk, Tårup. 
Undertegnede Gdr H. P. Nielsen af Hornumgaard sælger herved til Gdr 
Niels Munk af Taarup den mig tilhørende Ejendom Matr Nr lh af 
Sørup, Buderup Sogn af Hartkorn Y. Album, den østre Parcel, saaledes 
som denne er afsat af Landinspektør Olesen i Aalborg, hvis Kort og 
Opmaaling skal være forbindende for os, og sælges Parcellen, som den 
nu henligger og med de samme almindelige og specielle Herligheder og 
Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, og 
som Køberen skal respektere, uden at de her skulle anføres, dog sælges 
Parcellen fri for Aftægt, Prioritetsgæld og Adkomstmangel under 20 
A ar. 
l) Overtagelsen har fundet Sted, og henligger det solgte herefter for 
Køberens Regning og Risiko. Han tilsvarer og udreder alle af Parcellen 
fra og med l Okt. d.A. og fremtidig forfaldne Skatter og Afgifter og 
oppebærer alle af samme fremtidig flydende Indtægter. 
2) Købesummen er akkorteret til 550 Kroner. 
Efter passeret Udstykning skyldsat under Matr Nr lgi. 
Tinglæst 9 Februar 1924. 

Tårup i Vokslev Sogn. 

Igennem en årrække har gårdejer Peter Kvist, Nibe (tidligere Tårup 
Østergård i Vokslev sogn) indsamlet oplysninger om ejendomsforholde
ne m.v. i Vokslev sogn. 

Materialet fra dette store og flittige indsamlingsarbejde har Peter Kvist 
samlet i 3 store bind med beskrivelser og billeder af alle gårde og huse i 
Tårup. Desuden indeholder samlingen billeder af mange af områdets 
nuværende og tidligere beboere. Så stort og omfattende er materialet, at 
redaktionsudvalget ikke har ment at kunne tage det hele med i årbogen, 
og da slet ikke på en gang. Her bringes et uddrag med en beskrivelse af 5 
af gårdene i Tårup. 

For at det kan være muligt for interesserede at finde oplysninger om 
netop denne egn, har Peter Kvist deponeret hele det store materiale i 
arkivet i Nibe. 

Gunnar Rebstrup 
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Et kongebesøg i Aalborg for 
100 år siden 

Af Anders Vestergaard, Svenstrup 

»Kongen gik hen til landgangen. Men så kan I ellers tro, folk de hujede 
og peb, og der var nogen, der smed sten mod skibet. Men så blev der 
sendt bud efter dragonerne, og så blev der ro.«- Sådan omtrent fortalte 
onkel Anders, trak vejret, så det hvislede mellem læberne, og så kiggede 
han rundt, om vi nu alle sammen nød hans historie, sådan som han selv 
nød at fortælle den. 

Dette var kun begyndelsen af hans beretning, men det mest dramati
ske. Vi, der i sin tid var hans tilhørere, har nu mange år efter drøftet, 
hvilken virkelig hændelse der kunne ligge bag. Anders var en fin fortæl
ler, der ikke gik af vejen for at lægge lidt til, hvis der manglede noget, for 
at historien kunne blive god. Men det var aldrig rene løgnehistorier, han 
fortalte. Ham selv kan vi af helt naturlige grunde ikke spørge. Han er 
død for længe siden. 

J eg satte mig for, at jeg ville prøve at finde frem til det, der lå bag 
fortællingen om kongebesøget og uroen på kajen. Stedet var Aalborg, og 
tiden måtte formodes at være provisorietiden, slutningen af forrige år
hundrede. J eg spurgte mange. Gamle folk. Historisk kyndige. Også 
Stiftstidende har jeg spurgt for år tilbage. Altsammen uden resultat.- Så 
en dag nu for nylig kom jeg på sporet. I Torben Kroghs bog om Viggo 
Hørup, side 232, står der: I slutningen af juni (1883) kom det til demon
strationer, da kongen og Estrup besøgte en landmandsforsamling i 
Aalborg. 

Næste skridt var Landsbibliotekets mikrofilm af gamle årgange af 
Aalborg Stiftstidende. Her kan man læse, at i dagene 26.-30. juni 1883 
afholdtes Den 15. danske Landmandsforsamling i Aalborg. Det var en 
blanding af dyrskue, udstillinger, faglige foredrag og meget mere. Både 
kongen og Estrup, konseilspræsidenten, ville beære udstillingen med 
deres besøg. Herom beretter Stiftstidende: 

Torsdag d. 28. juni. »Vejen fra estraden til slottet (var) garneret på den 
ene side af en fra Randers hidkaldt eskadron dragoner og et kompagni 
infanteri på den anden. Hen ad kl. l O samledes der ved ankomststedet en 
stor kreds af byens og omegnens honoratiores ... samt en uoverskuelig 
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menneskemasse, der vist var til stede i et antal af 15.-20.000. Lidt over 
kl. 10 forkyndte klokkeringning og kanonskud, at kongeskibet var i 
sigte, og kl. 10Yz gled Dannebrog op for anlægsbroen ... hilst af hurraråb 
fra den forsamlede mængde .... Efter at general Bauditz havde udbragt et 
Leve Kongen, hvori dog en meget stor del af de tilstedeværende undlod 
at deltage, fandt landstigningen sted.«- Efter at der var hilst, gik konge
familien til amtmandsboligen på slottet. Her ventede en deputation fra et 
folkemøde, som Venstre havde afholdt i Skanderborg kort forinden. 
Dens ordførere, P. Nielsen fra Hammerum, og Jens Berthelsen fra Vrig
sted, anmodede om audiens for at overrække kongen en resolution, der 
var vedtaget på det nævnte møde. De blev afvist. 

Estrups navn har ikke været nævnt før i reportagen. Han må være 
stødt til og har vel deltaget i frokosten hos amtmanden. De kongelige 
gæster forlod slottet kl. 12Yz. Det samme gjorde Estrup og ministrene 
Scavenius og Skeel, og da Estrups vogn kørte ud fra slottet, >>lød der 
nogen hussen.« 

Kongefamilien og ministrene begav sig nu til udstillingen. Hvor mini
strene viste sig, >>hørtes af og til råbene »Ned med Estrup!« Det kom for 
øvrigt ofte til heftige meningsytringer ude på pladsen, idet de førstnævn
te råb vekslede med hurraråb. Et par gange var det endog nær kommet til 
håndgemæng. Nogle højremænd blev nemlig i den grad irriterede over 
de demonstrationer, som fandt sted imod Estrup, at de søgte at vælte sig 
ind på enkelte af dem, som deltog heri, og navnlig blev landstingsmand 
Dam aldeles ubegrundet forulempet af disse herrer i den grad, at han 
fandt sig foranlediget til at forlade udstillingspladsen.« 

Senere på dagen deltog kongefamilien i en middag som landmandsfor
samlingens gæster. Her var mange honoratiores til stede, og der blev 
holdt adskillige taler. I sin tale takkede kongen på sine børns vegne. -
>Ni mindes altid med glæde vore besøg i Jylland, navnlig det i 1869. 
Efter en besværlig sørejse blev Dagmar syg under et festmåltid her i 
byen, men desuagtet tænkte hun med glade følelser, også på sit ophold 
her dengang. Han havde i dag modtaget et telegram fra hende, hvori hun 
bad ham bringe forsamlingen sin hilsen.<< 

Kongefamilien forlod middagen sammen med ministrene, og nu >>fo
refaldt en begivenhed, som skyldtes en fanatisk højremands taktløshed, 
og som i høj grad må beklages. En proprietær Ingversen fra en gård i 
nærheden af Hobro sprang nemlig op på bænken, og med blussende 
kinder og tindrende øjne råbte han et >>Leve Estrup!<< 

Nu kørtes til teatret, >>hvor meningskampen fra om eftermiddagen ude 
på pladsen gentog sig.<< Inde i >>det festligt smykkede teater blev de høje 
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gæster ført til den midt for scenen anbragte kongeloge.« Skuespillere fra 
Det kgl. Teater med Olaf Poulsen i spidsen opførte >>Den første Kærlig
hed« af Scribe. Her blev der naturligvis også råbt hurra, og et vers af 
nationalsangen blev sunget. 

Om fredagen deltog kongefamilien i >>en rundkørsel<<, som byrådet 
havde indbudt til. Denne tur gjaldt vel især steder, byen var særlig stolt 
af - bl.a. vandværket ved Blegkilde og Skovbakken, hvor en tribune var 
opført, >>og hvorfra man har en prægtig udsigt over en stor del af Lim
fjorden og egnen deromkring, og det kostede dem (de kongelige) øjen
synligt møje at løsrive sig herfra.<< Der blev også tid til et besøg på 
Teknisk Skole og Sygehuset, som majestæten ytrede ønske om at se. 

Lørdag var de kongelige på besøg på Birkelse, hvis ejer, kammerherre 
Skeel, var indenrigsminister. Hvor kortegen af vogne passerede en kom
munegrænse, blev der gjort holdt ved de rejste æresporte, og der blev 
holdt taler. Ved æresporten mellem Aaby og Biersted kommune >>stod 
ca. 120 medaillemænd opstillet på begge sider.<<- Det må vel være vete
raner fra treårskrigen og fra 1864, der tales om. >>Sognepræsten pastor 
Heilmann bød de høje gæster velkommen. Kongen betonede i sit svar 
herpå, at man kunne være forvisset om, at han ville bevare grundloven 
ubeskåren.<< 

Mens man sad ved middagen på Birkelse, havde sognets beboere sam
let sig uden for hovedbygningen.- >>Efter at måltidet var til ende, gik de 
kongelige ud og hilste på forsamlingen. Sognefoged Niels Jensen, Vold
bro, som der udbragte et leve for kongen, derefter for dronningen og 
fremdeles for hvert enkelt af de øvrige tilstedeværende medlemmer af 
kongehuset (kronprinseparret og prinserne Valdemar og Hans) samt for 
kammerherre Skeel og hustru, blev senere på aftenen benådet med Dan
nebrogsmændenes Hæderstegn, idet kongen tog korset af sit eget bryst 
og hæftede det på ham.«- I parken var igen >>medaillemændene opstille
de. Kongen gav sig i samtale med nogle af dem. Og en fattig kone, som 
holdt ved vejen med sine yngste børn, et par små tvillinger, fik en gave 
på 40 kr. af ham, da han blev opmærksom på hendes nødlidende til
stand.<< 

Ved solnedgang kørte kongefamilien tilbage til Aalborg og gik om 
bord på Dannebrog, og kort tid efter stod skibet ud af fjorden. 

Den historiske kerne i onkels Anders' fortælling er hermed bevidnet. 
Om der ligefrem har været uro på kajen ved modtagelsen, og om der blev 
brugt kasteskyts mod kongeskibet, er nok tvivlsomt. Men vi har avisens 
ord for, at >>en meget stor del af de tilstedeværende undlod at deltage<< i 
Leve-råbene. Desuden var dragonerne der, og det kan der jo godt have 
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været en hensigt med. Særlig hjertelig har modtagelsen ikke været fra den 
jævne befolknings side. 

Christian d. 9. var ikke populær. Hans handlinger i parken på Birkelse 
kan uden tvivl opfattes som et bevidst forsøg på at bedre ved denne 
kendsgerning. Og det er hævet over enhver tvivl, at de har givet stof til 
samtale på egnen for lange tider. Det samme må gælde hans tale under 
middagen hos landmandsforsamlingen. Hans ord om Dagmar, nu kej
serinde af Rusland, der bevarede mindet om sit ophold i Aalborg, måtte 
jo gå lige til hjertet. 

Alligevel har det næppe hjulpet ham ret meget i landspolitisk sammen
hæng. Hans løfte om, at han vil »bevare grundloven ubeskåren«, har 
venstremænd ikke regnet for noget. Venstre hævdede jo, at han begik 
grundlovsbrud ved at holde fast ved regeringen Estrup, som måtte regere 
på trods af et flertal af Venstre i Folketinget. 

Det har måske undret en og anden, at Aalborg Stiftstidende er så 
kritisk over for højremændenes indsats ved de forskellige episoder, som 
forefaldt. Her kan det være på sin plads at gøre opmærksom på en notits 
fra bladets udgiver Marie Ree i avisen for d. 27. juni: >>I henseende til den 
indre politik vil Aalborg Stiftstidende som hidtil blive redigeret i demo
kratisk frisindet ånd og i alle herhenhørende principspørgsmål slutte sig 
til Folkethingets Venstre.<< Folkethingets Venstre var den fløj inden for 
partiet, der havde Chr. Berg som leder. 

Stiftstidendes reporter er anonym. Hans stil er knap og nøgtern. Han 
falder ikke hen i rørelse, når de kongelige omtales. Kun i omtalen af de 
episoder, hvor højremændene træder frem, fornemmer man, hvor hans 
(avisens) sympati ligger. 

Strengt taget er dette her gået noget videre end opklaringen af onkels 
Anders' historie berettigede til. Men det føltes spændende at få et blik ud 
over byen og egnen for 100 år siden. >>Det kostede møje at løsrive sig.<< 

136 



Et bidrag til Støvring kros historie 
1722-1922 

Af Hans Gjedsted 

Fra Finn Jelstrup, Ådalsvej 20, 9210 Aalborg SØ har redaktionen mod
taget følgende notits vedrørende artikel om Støvring kro i årbogen 1989: 

Her er et lille ekstra bidrag til den fine artikel om Støvring kros 
historie fra 1989-årbogen. Ved et tilfælde faldt jeg over dette lille stykke i 
Aarhus Stiftstidende fra 22/6 1839, der har refereret et indsendt bidrag til 
sprogdebatten i Slesvig-Holsten i Dannevirkes nummer 51, samme år: 
Paa en Vinduesrude i Støvring Kroe (mellem Randers og Aalborg) staaer 
der eller har staaet (ifølge en Beretning i Dannevirke) følgende, formo
dentlig af en tydsk Probenreuter skrevne Vers, som anbefales til et pas
sende Motto for en af de Afhandlinger om dansk Sprog og Nationalitet, 
som adskillige af de holsteenske Blade i denne Tid opvarte med : 

»0 armes Land, von Gott veracht', 
Wo man die Schuh' von Baiimen macht, 
Wo man statt Holz die Erd' verbrennt, 
Und wo man >>Smør<< die Butter nennt. << 

Dannevirke siger ikke hvem indsenderen er, blot at vedkommende -
måske var det også en Probenreuter, den tids handelsrejsende - havde 
været på kroen for en halv snes år siden. 
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Litteratur om Himmerland og 
Kjær Herred 1989-1990 

Ved bibliotekar Jeppe Hansen, Det Nordjyske Landsbibliotek 

Fortegnelsen omfatter litteratur, som er udkommet i 1989-1990, suppleret med 
enkelte titler fra tidligere år. 

Artikler i Fra Himmerland og Kjær Herred er ikke medtaget. Periodiske 
publikationer medtages kun første gang, de udkommer. 

Det Nordjyske Landsbibliotek modtager gerne meddelelser om manglende 
titler. 

Himmerland og Kjær Herred i almindelighed 

Andersen, Finn B.: Tungmetaller i standfisk i Limfjorden omkring Aalborg. 
Nordjyllands Amtskommune. Teknisk Forvaltning. Amtsvandvæsenet, 1985. 
29 sider, illustreret. 

Bjerg, Christian: Nordtek-programmet i Nordjyllands Amt. (Teknikspridning i 
Norden. 1988. Bd. l, s. 79-96). 

Bundfaunaovervågning i Limfjorden 1978-1982. Udført af Cowiconsu!t. Lim
fjordskomiteen, 1988. Bd. 1-2 (Hovedrapport 220 sider + Bilagsdel 240 si
der), illustreret. (LFK-Rapport, 39-39A). 

Gelsin g, Lars og Asger Brændegaard: Elektroindustrielle miljøer i Nordjylland. 
2. oplag. Aalborg Universitetscenter. Institut for Produktion, 1990. 53 sider, 
illustreret. (Orig.: 1988). 

Guide Nordjylland. Udgivet af Turisteksportgruppen Nordjylland. Litograferne 
i Aalborg, 1987 ff. 

Hansen, Erik: Udsætningsplan for Bjørnsholm A, distrikt 19-vandsystem 12. 
Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, 1989. 10 sider + 2 kort. (DFH 
Rapport, 339). 

Hansen, Erik: Udsætningsplan for Trend A, distrikt 19-vandsystem 13. Dan
marks Fiskeri- og Havundersøgelser, 1989. 11 sider+ 2 kort. (DFH Rapport, 
340). 

Ibsen, Flemming m.fl.: Tekstil- og beklædningsindustrien i Nordjylland. Amts
kommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut, 1981. 89 sider. (En Ana
lyse af Beskæftigelsen, Kvalifikationskrav, Efteruddannelse, Lærlingeuddan
nelse). 

juel Larsen, Niels Peter: Min far. (NPJL: Fremmed. 1989, s. 56-85). (Om 
NPJL's far, der var med i modstandsbevægelsen i Nordjylland og blev hen
rettet). 

Kjerulf Petersen, Jens m.fl.: Tungmetaller i fisk og muslinger fra Mariager Fjord 
1985. Nordjyllands Amtskommune. Forvaltningen for Teknik og Miljø. Mil
jøkontoret, 1986. 63 sider, illustreret. (Miljøprojekt, 1986:6 ). 
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Kofoed-Olsen, Ole: Sejlturen går til Nord- og Vestjylland. Politiken, 1990. 144 
sider, illustreret. 

Lund, Reinhard og Jørgen G. Rasmussen: Erhvervsfremmecentres etablering. 
Aalborg Universitetscenter. Institut for Produktion, 1989.184 sider. 

Munk Sørensen, Helene: Giftige alger i Limfjorden i 1987 og 1988. Limfjordsko
mi teen, 1989. 118 sider, illustreret. (LFK-Rapport, 45). 

Møller Lassen, Birthe og Lis Kragelund: Timitusprojektet i Nordjyllands Amt 
(nov.-87 til marts-89). Meadan Høreapparater, 1990. 54 sider, illustreret + 37 
sider bilag. (Om måling af øresusen !). 

Nielsen, Flemming: Tegl i Nordjylland. 1989. Bd. 2. (Fremstilling og anvendelse 
o. 1800-1900). 23 sider, illustreret. 

Nielsen , Kjeld: Medarbejderkvalifikationer, kompetence og uddannelsesplan
lægning. Belyst ved CNC-teknik i Nordjylland. ATA-Forlaget, 1988. 51 
sider. 

Paulsen, Peter m.fl. : Hjarbæk Fjord-undersøgelser 1987-88. Vandkemibelast
ning. Viborg Amtskommune. Teknisk Forvaltning, 1989. 45 sider, illustreret 
+ 44 sider bilag. (Rapport, 89). 

Rasmussen, førgen G. : Erhvervsnetværk i et regionalt perspektiv. (Virksomhe
der i netværk. 1988. Bd. 1, s. 30-54 ). 

Rasmussen, førgen G.: Industrivirksomheders strategiske relationer til omgivel
serne. Aalborg Universitetscenter. Institut for produktion, 1989. 212 sider. 

Redegørelse for Nordjysk Transportinstitut NT!. NTII Aalborg Universitetscen
ter. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, 1988. 50 sider, illustreret. 
(Skriftserie, 17). 

Samlerapport-stoftransport i Limfjorden 1985/86. Udført af Hedeselskabets Hy
drometriske Undersøgelser. Limfjordskomiteen, 1989. 29 sider, illustreret. 
(LFK-Rapport, 42). 

Sand Kristensen, Per: Blåmuslinger i Limfjorden. Økologi og fiskeri. Limfjords
komiteen 72 sider, illustreret. (LFK-Rapport, 47). 

Sund Laursen, jens: Vegetationsundersøgelser i Limfjorden 1985 og 86. Nibe 
Bredning, Løgstør Bredning, Skive Fjord, Thisted Bredning, Nissum Bred
ning, Venø Bugt. Udført af Bio-comcult. Limfjordskomiteen, 1987. 47 sider 
+ 3 bilag, illustreret. (LFK-Rapport, 37). 

Vejdirektoratet. Motorvejskontoret: Støvring-Bonderup. Detailbesigtigelse -
oversigtsplan station: 15.560-22.340. 1988. 1 foldet kort. 

Østergaard Jensen, Søren: Kommunal erhvervsudvikling. Brudstykker og hel
hed. Eget forlag, 1988. 188 sider, illustreret. 

Amtskommunale publikationer 

00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 
Fredningsplanlægning. 1987. Bd. 4 (Fredningsplan 1985-97). 111 sider, illu

streret + l kort. 
Her og nu. Om amtets aktiviteter inden for Teknik- og Miljøområdet. (Tids

skrift). 
Larsen, Torben: Strøm og saltholdighed langs Nordjyllands Kattegatkyst. 

1985. 54 sider, illustreret. 
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Lov om kemikalieaffaldsdepoter- status 1989. 1989. 166 sider. 
Det regionale, rekreative stinet. Principper for gennemførelse af stinettet. 

1988. 52 sider, illustreret + 1 kort. 
Stoftransportberegninger for Mariager Fjord 1984-85. Hedeselskabets Hy

drometriske Undersøgelser for Århus og Nordjyllands Amter. 1987. 48 
sider, illustreret. 

Vestkystprojektet. Nordjyllands, Viborg og Ringkjøbing Amtskommuner, 
1989. 94 sider, illustreret + Delprojekt, 1: Helle With m.fl.: Forbedring 
af eksisterende ferieområder. 1989. 41 sider, illustreret. 

03. Undervisning og kultur. 
Bjørn Jensen, Birgitte m.fl.: Bibliotek på Amtsgården. Hvorfor og hvordan? 

1985. 88 sider, illustreret + S bilag. 
NordTek. Program til støtte for øget anvendelse af ny teknologi. Små og 

mellemstore virksomheder i Nordjylland. 1986. 82 sider. 
NORDTEK-Forskningsprogrammet: Årsrapport. Udgivet af NordTek-Ud

valget. 19 8 8 ff. 
05. Social- og Sundhedsvæsen. 

Børnerådgivningscentrets virksomhed. 1987ff. 

Kampagne mod spirituskørsel. 1988. 7 sider, illustreret. 
Telefonrådgivning for børn. 1989. 67 sider. 

Enkelte lokaliteter 

Brovst 
Halt, Knud: Menighederne i Brovst. (På enhedens vej. 1989. s. 316-319). 
Johansson, Ketty: Lerup-Tranum, Øster Svenstrup. Brovst Kommune (Grøn
højs Boghandel), 1989. 237 sider, illustreret. 
Lodberg, Peter: Brovst-sagen. (På enhedens vej. 1989, s. 320-326). 

Ferslev 
Christiansen, Poul Verner: En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17. år
hundrede. (Personalhistorisk Tidsskrift, 1989:1, s. 59-74). 

Fjerritslev 
Bak, Grethe: Fra dagvogn til dobbeltdækker. Søndergaards Rutebiler, 1989. 
20 sider, illustreret. 
Vittinghoff Pedersen, Elsebeth: En slægt fra Fjerritslev. Egon Vestergaard, 
1987. 283 sider + 22 tavler. 

Frejlev 
Aalborg. Magistraten. 5. Afdeling: Drastrup-projektet. Tema-avis. 1988. 4 
sider, illustreret. 

Gunderup 
Johannsen, Claus: Erindringsglimt fra Vårst. Red. af Poul Erik Kristensen. 
Feder-Kristensen, 1990. 36 sider. (Optryk af dele af: C. J.: Erindringer fra et 
langt liv. 1928). 
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Rugholm Nielsen, Palle: Skolestart på Vaarst Skole- en helhedsskole i lokal
samfundet i Aalborg Kommune. (Samordnet skolestart. 1989, s 184-192). 

Hadsund 
Riis, Anders: Østhimmerlands Rutebiler i nye klæder 1920, 1930, 1988. Pri
vattryk, 1988. 63 sider, illustreret. 
Virksomhedens internationalisering. En undersøgelse af 20 virksomheder i 
Hadsund Kommune. Af Kim Rene Bohn m.fl. Aalborg Universitet. Institut 
for Samfundsudvikling og Planlægning, 1989. 132 sider. 

Hals 
Grout, Dorthe m.fl. : Når bare vi havde bolden ... Bibliotek og foreninger i 
byen Hals. Danmarks Biblioteksskole, Aalborg, 1987. 161 sider, illustreret. 

Hasseris 
Lund, Clara: Fire jyske slægter, Bisgaard, Kreiler, Ove & Aarslev. Dansk 
Historisk Håndbogsforlag, 1988. 380 sider, illustreret. 
Seilund, Hand: Velkommen til City Syd. Udg. af City Syd Centerforening. 
Morsø Folkeblad, 1989. 23 sider, illustreret. 

Haverslev 
Vittinghoff Pedersen, Elsebeth: En slægt fra Haverslev. Egon Vestergaard, 
1988. 355 sider + 27 tavler. 

Hobro 
Moreli Jørgensen, H.: Historien om Hobro Gasværk gennem 90 år. Hobro 
Kommune, 1988. 24 sider, illustreret. 

Hvalpsund 
Pundt, Cosmus: En lille krohistorie. 1988? 32 sider, illustreret. (Om Pejse
gaarden). 

Lindholm 
Hove, Peder: Tretten er ude. Gyldendal, 1990. 155 sider. (Halvdokumenta
risk roman om RAP-angrebet på Aalborg Lufthavn 13.8.1940). 

Løgstør 
Gymnastik i 100 år. Løgstør Gymnastikforening-1889. 1989. 23 sider, illu
streret. 
Vigger, Søren Bugge: Løgstør Plantningsforening gennem 100 år. 1889-6. 
april-1989. 1989. 64 sider, illustreret. 
Wohlfahrt, Eske: Ålejern på Limfjorden. Limfjordsmuseet, 1990. 31 sider, 
illustreret. (Småskrifter, 1 0). 

Nibe 
Afgrænsning af nærzoner omkring udløbet af Nibe Rensningsanlæg. 1987. 84 
sider, illustreret (Miljøprojekt, 1987:1). 
50 år på fjorden. Red.: Carl Johan Jensen m.fl. Nibe Roklub, 1989. 22 sider, 
illustreret. 

Nørholm 
Bang Nielsen, Harald: Nørholm Kirke. Eget forlag, 1988. 15 sider, illu
streret. 

Nørresundby 
Grønbæk, Lone m.fl. : En ugle gør ingen sommer. Danmarks Biblioteksskole, 
Aalborg, 1986. 114 sider, illustreret + 39 bilag. (Om kvartersbiblioteket 
Krudtuglen i Nørresundby). 
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Larsen, Flemming B.: Nøjes med at fælde træer. (Bibliotek 70, 1990:10, s. 
320-322). (Om nye biblioteksplaner for Nørresyndby Bibliotek). 
Nørresundby Gymnasium og HF: Årsskrift/Introduktion. Indholdsoversigt 
til1962-87. Oversigter og register. Udgivet af Nørresundby/Sundby-Hvorup 
Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Nørresundby Gymnasium og HF, 1988. 
17 sider. 

Overlade 
Slægten Trend fra Bjørnholm Sogn (Slet Herred). Om Peder Jørgensen Trend, 
født 1801, og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforsk
ning, 1989. 231 sider, illustreret. 

Ranum 
Pedersen, Heine: »Spiren« - det lokale kraftcenter. Hepe, 1989. 289 sider, 
illustreret. 

Sebber 
Om Wellingslægten. Anna-Margrethe Welling Nielsen, 1989. 43 sider, illu
streret. (Valstedgaard). 

Sejlflod 
Lehmann, Kurt m.fl.: Fag- og elevintegration 1987/88. Gudumholm Skole, 
Sejlflod Kommune. Sejlflod Kommune. Skoleforvaltningen, 1988. 87 sider, 
illustreret. 

Skarpsalling 
Slægten Rokkedal fra Himmerland. Om Anders Laursen Rokkedal, født 
1826, og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 
1989. 264 sider, illustreret. 

Skørping 
Skibstedskolen-25. Skibstedskolen, 1990. 33 sider, illustreret. 

Strandby 
Friis, Kr. : I mit bakspejl. Samtale med Lene Warming Rasmussen. Lohse, 
1989. 176 sider, illustreret. (S. 78-98 om præstegerningen i Strandby-Farsø). 

Støvring 
Efterskolen på Lynghøj. 1988 ff. 
Hans Poulsen 1886-1986. Støvring Kommunes Lokalhistoriske Forening, 
1986. 17 sider, illustreret. (Udsnit af: Hanen, 1986:2, s. 20-36). 
jubilæumsskrift for fodercentralen »Limfjorden« 1989. Red.: Konnerup-Mad
sen. Fodercentralen >>Limfjorden<<, 1989, 48 sider, illustreret. 
Støvring: Kommuneplan 1988-96 - Støvring Bymidte (forslag). 1988? 40 
sider. 
Støvring: Forslag til kommuneplan 1988-1996. 1988. 121 sider + 2 bilag. 
Støvring: Kommuneplan 1988-96. 1989. 127 sider + 3 bilag. 

Suldrup 
Suldrup Skole 1937-87. Red. af.: Knud Kreilgård m.fl. 1987. 48 sider, illu
streret. 

Sulsted 
Vestbjerg Skole: Værkstedsdag skoleåret 1988/89. Af J ane Møller Larsen m.fl. 
1989. 25 sider, illustreret. 

Sønderholm 
Haugaard, Svend: Ikke ord uden gerning. Erindringer. Gyldendal, 1989. 168 
sider + 16 tavler. 
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Ulstrup 
Søttrup Friskole 1889-1989. Red.: Leif Bojesen. 1989. 103 sider, illustreret. 

Vadum 
Aalborg. Magistraten. 4. Afdeling: Værkstedsordning - Vadum Skole. 1989. 
15 sider. 

Vester Hassing 
Slægten Bak fra Vester Hassing Sogn. Gårdmand i Bakgaard Lars Larsen Bak 
1787-1853, og hustru Elisabeth Pedersdatter, 1799-1844, deres forfædre og 
efterkommere. Slægtsarkivet, 1988. 227 sider, illustreret. 

Vokslev 
Slægten Staun fra Vokslev Sogn. Omhandler ægteparret Niels Christensen 
Staun, 1799-1853, gårdmand i Lyngbjerggaard, hans hustruer Mette Marie 
Nielsdatter, 1808-1827, og Juliane Marie Nielsdatter, 1809-90, deres forfædre 
og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 1989. 310 sider+ 35 tavler. 

Øster Hassing 
En gaardmandsslægt fra Ø. Hassing Sogn (Kjær Herred). Om Anders Ander
sen Glad, født 1795, hans to hustruer, deres forfædre og efterkommere. Nor
disk Slægtsforskning, 1989. 472 sider. 

Øster Hornum 
Guldbæk Friskole. 1989. 11 sider, illustreret. 

A by bro. 
Oplevelser mellem strand og storby. Aabybro Kommune, 1989. 8 sider, illu
streret. 

Aalborg 
Angelsø, Sander og Carsten Honote: Et musikalsk nåleøje. En undersøgelse af 
optage] en af nye studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium. Det Jyske 
Musikkonservatorium, 1989. S l sider. 
Barfod, Vibeke: Kurer til Aalborg. Holkenfeldt, 1990, 109 sider, illustreret. 
Bendtsen, Hans: Luftforurening fra vejrrafik. 2 eksempler fra Lyngby og 
Aa lborg. Vejdatalaboratoriet, 1989. 92 sider, illustreret. (Rapport, 79). 
Berg h, Ole: Alf Schiøtz-Christensen - en biografi . Aalborg Stiftstidendes 
Fond (Aalborg Universitets Forlag), 1990. 202 sider, illustreret. 
Berg h, Ole: Aalborg Værft gennem 75 år. 1987. 85 sider + 1 bilag. 
Bulow, Else: Erik Mortensen, Balmain-Alvar Aalto, Nordjyllands Kunstmu
seum: katalog. Nordjyllands Kunstmuseum, 1989. 95 sider, illustreret. 
Børnehaven »Mette«: Børnehaven i centrum- kender du den? 1989. 4 sider. 
Christensen, Dorte og Henning Qu.ist H ,msen: Træk af Aalborg Katedralsko
les Historie. Udgivet af De historiske Arkiver, Aalborg 1990. 
Christensen, Per Bo og Lars Tvede-jensen: Aalborg. A Danish port and its 
history. Lokalhistorisk Arkiv, 1989. 52 sider, illustreret. 
Clausen, Allan: Nordjyllands Viden park. Et portræt. Nordjyllands Viden
park, 1989. 24 sider, illustreret. 
FDF/FPF Aalborg J. Kreds: Adresser. Smid mig ved telefonen. 1989. 12 
sider, illustreret. 
Flyvbjerg, Bent: Miljø, trafik og demokrati. Aalborg Universitetscenter. In
stitut for Samfundsudvikling og Planlægning, 1989. 123 sider. 
50 år med badminton 1939-1989. Triton Aalborg SO år. Red.: Jørn E. Hansen 
m.fl. Triton Aalborg, 1989. 42 sider, illustreret. 

144 



Intentioner & virkninger. Aalborgs landsbyer. Et spørgsmål om indflydelse. 
Obl. sem. gruppe 16b 1989. Ved Mette Kjærsgaard m.fl. Aalborg Universi
tetscenter, 1989. 53 sider, illustreret + bilag (15 sider). 
Jensen, Tichardt: Anton, din hest er væltet. En værtsarbejder fra Aalborg 
fortæller. Vejgård Bogklub, 1989. 64 sider, illustreret. 
Johansen, Hans Chr.: Gennem forandring til fremskridt. Aalborg Portlands 
udvikling 1972-89. Aalborg Portland, 1989. 175 sider, illustreret. 
Jubilæum-1939 50 år, 1989-HK Star, Aalborg. Red. Peter Myrhøj Nielsen. 
HK Star, 1989. 32 sider, illustreret. 
Kjeldsen, J ens: Har vi råd nok - lokalt? Baggrund, status og perspektiv på 
Borgerinddragelses- og Koordinationsprojektet i Aalborg Øst. Alfuff/ 
Aalborg Kommune, 1990. 50 sider. (Skrift, 10/BiK-Notat, 1/Arbejdsnotat, 
l). 
Klingenberg etape 21 Kurt Thorsen Totalentreprise. Drakenberghus, 1989? 
Folder, illustreret. 
Knudeknips. »ka' du huske«. Bardeknuder gennem 50 år 1938-1988. Barde
knud Krop og Flokke, 1988. 24 sider, illustreret. 
Kommunevalget den 21 . november 1989. Kommuneinformation, 1989. 16 
sider, illustreret. (Med tamilsk, vietnamesisk, farsi og urdu tekst). 
Kvalitet i praksis. Erfaringer med kvalitetsarbejde fra danske virksomheder, 
kommuner og institutioner. Red.: Bøje Larsen. Sporskiftet, 1989. 182 sider, 
illustreret. (Heri bl.a. om Sparekassen Nordjylland). 
Kvindedaghøjskolens rapport fra forårskurset 1988. Kvindedaghøjskolen, 
1988. 35 sider, illustreret. 
Lilie, Eva Louise: Lærdommens billeder. Sæbyværkstedets udsmykninger i 
fem nordjyske kirker. (Kirkehistoriske Samlinger, 1988, s. 33-83). (Heri bl.a. 
om Ålborg Budolfi). 
Lund, Henrik og Frede Hvelplund: De lave kulafgifter ødelægger varmeplan
lægningen. En kommenteret aktsamling fra varmeplanlægningen i Aalborg. 
Aalborg Universitetsforlag, 1988. 29 + 1228 sider, illustreret. (Serien om 
Energi, 23). 
Markussen, Sven m.fl.: Kulturstoffet i Aalborg Stiftstidende. Danmarks Bib
lioteksskole, Aalborg, 1986. 67 sider, illustreret + 9 bilag. 
Martensen-Larsen, Florian: Aalborghus Slot 1539-1989. Et nordjysk slots 
historie gennem 450 år. Foreningen Venner af Aalborghus Slot, 1989. 163 
sider, illustreret. 
Martin , Poul: Jeg glemte at spilde tiden. Nordisk Forlag for Videnskab og 
Teknik, 1988. 95 sider, illustreret. (S. 73-77: Om hans ophold som journalist i 
Aalborg 1966-67). 
»Nazisten fra Aalborg«. To interviews med en kommentar af Povl Riis-Knud
sen. Nord land, 1984. 18 sider, illustreret. (Indhold: Kirsten Jacobsen: Når vi 
ligger i vuggen, er vi nationalsocialister. (25.6.1982, Information)- Marianne 
Friederichsen m.fl.: Et forsvar for nationalsocialismen. 1982). 
N esgaard, Inge: Kulturpolitik handler også om at overskride grænser. (Bib
liotek 70, 1989:18 s. 560-562). (Interview med Per Nyeng om aalborgensiske 
biblioteksforhold). 
Nielsen, O . Gudmund : Festskrift. Røntgendiagnostisk Afdeling Aalborg Sy
gehus Afsnit Syd 1949-1989. 1989. 31 sider, illustreret. 
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Nørregade 22. 1682-1987. Hansen & Bach Kommunikation, 1987. 15 sider, 
illustreret. 
Open air. Jyllands største rock-begivenhed. Udgiver: Rytme. Aalborg Stifts
tidende, 1989 ff. 
Politibekendtgørelse om parkering i Aalborg Politikreds. Politimesteren i 
Aalborg, 1989. 1 side. 
På vej mod de ntl!ste 75. AFF. 1913. Atletikforeningen AFF af 1913, 1988. 27 
sider, illustreret. 
Sejlklubben Limfjorden 1913-1988. Sejlklubben Limfjorden, 1988. 26 sider, 
illustreret. 
Skipperen skifter kurs. Ny biblioteksprofil i sigte. Af Jette Bohn m.fl. Dan
marks Biblioteksskole, Aalborg, 1989. 172 sider, illustreret + 11 bilag. 
Sommer i Aalborg. Aalborg viser vej i sommerferien. Red.: Hans Jørn Nielsen 
m.fl. Udgivet af Danske Tidsskrifters Fællesko n tor/ Aalborg Turistbureau. 
Offsettrykkeriet Midtjylland, 1988. 23 sider, illustreret. 
Spring ud i det nu! - her er masser af tilbud til en aktiv fritid i Vestbyen. 
Udgivet af Aalborg Kommune/Kriminalpræventivt Råd og DUF. Aalborg 
Kommune. Skoleforvaltningen, 1988. 38 sider, illustreret. 
Sønderstrup, Karl: Aalborg Skakforening i 100 år. Aalborg Skakforening, 
1989. 147 sider, illustreret. 
En 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg? Foreløbig vurdering. Udarbejdet af 
RambøH & Hannemann og Anders Nyvig. Aalborg Kommunes Tekniske 
Forvaltning, 1986. 47 sider, illustreret + l bilag. 
Urania Observatoriet, Aalborg: Urania Observatoriet. 1988? Folder, illu
streret. 
Weber, Lennart: Ålborg viser vej, (Fagbladet, 1989:30 (Tillæg: Tema Trans
port) s. 8-9). (Om den kollektive trafik i AOS). 
Veggerby, Grethe og Joan Jeppesen: Rapport fra børnegruppen i Ålborg. 
Daghøjskolen for Arbejdsløse K vinder i Aalborg, 1988. 58 sider, illustreret. 
(Børnegruppen på Daghøjskolen for arbejdsløse kvinder i Aalborg, 3). 
Visens Venner Aalborg Jubiiii-ltl!um 1979-1989. Red.: Hanne Andersen m.fl. 
1989. 33 sider, illustreret. 
World Masters Games Heming-Aalborg-Arhus, Denmark. July 22-august 6, 
1989. Red . Henning Skanning. 1989. 83 sider, illustreret. 
World Masters Games: Rapport til Minnesota. 1989. 27 sider + 108 sider 
bilag. 
Aalborg Havnefront idekonkurrence. Aalborg Kommune. Magistratens 2. Af
deling, 1989. Folder, illustreret. 
Aalborg Havnefront idekonkurrence-dommerbettl!nkning. Aalborg Kommu
ne. Magistratens 2. Afdeling, 1989. 10 sider, illustreret+ l kort. 
Aalborg Katedralskole 450 år. Jubi!tl!umsskrift 1990. Redaktion: Inge Busse, 
Berit Haugaard, Bent Marschner, Aage Schmidt og Preben Sørensen. Tekst: 
Tidligere elever fra Aalborg Katedralskole. Aalborg 1990. 
Aalborg Studenterkursus. 1989. 24 sider, illustreret. 
Aalborg Studenterkursus 1939-1989. Forord af Henning Bengtson. Af J . Steen 
Nordhagen m.fl. Aalborg Studenterkursus, 1989. 24 sider, illustreret. 
Aalborghallen bygger på fremtiden. Skandinaviens store, mest fleksible og 
moderne center for kongresser og møder, messer og udstillinger, produktpræ-
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station, koncert- og teateraktivitet, revy og cabaret. Alborghallen, 1989. 
Folder. 
Aalborgs historie. Aalborg Kommune, 1990. Bd. 3 (Gert Poulsen og Per Bo 
Christensen: Aalborg fra politisk skandale mod økonomisk katastrofe fra 
1860 til 1914. 398 sider), illustreret. 

Arestrup 
Arestrup Skole. Red.: Ole Stavnsbjerg Pedersen m.fl. Årestrup Skole, 1988. 
3 7 sider, illustreret. 

Ars 
Per Kirkeby. Projekt Års. Himmerlands Kunstmuseum, 1988. 32 sider, illu
streret. 

Aalborg Kommunale publikationer: 

1. Magistrat: Borgmesterkontoret: 
Budget-Nyt. Økonomi-information fra magistraten-juni 1989. Red.: Jens 
Kristian Munk. 1989. 4 sider, illustreret. 
job, erhverv & penge. En informationsavis fra din kommune- marts 1989. 
1989. 4 sider, illustreret. 

2. Magistrat: Teknisk Forvaltning: 
Kortlægning af industrigrunde og lossepladser. 1989? 4 sider. 
Landsbyer i Aalborg Kommune - en registrering. Aalborg Erhvervsråd/ 
Landsbyerne i Aalborg Kommune, 1988. 154 sider, illustreret + 18 kort. 
Natur- og parkvandringer. Parkforvaltningen, 1988ff. Folder, illustreret. 
Velkommen til Stadsingeniørens Kontor. 1988ff. 

3. Magistrat : Social- og Sundhedsforvaltningen: 
Hvem-hvad-hvor. Nyt om flygtninge/ lnvandrerarbejdet. Aalborg Kommu
nes Flygtningesekretariat, 1989: lff. (6 nr. årligt). 
Pasningsbevis. En vejledning. 1988. Folder, illustreret. 
JO unge i alternativ behandling. Dag- og Døgncentret, 1989. 80 sider, illu
streret. 

4. Magistrat : Undervisning og kultur: 
Fremtidens skole. 3. forsøgsår 1988/89, Filstedvejens Skole. 1989. 41 sider, 
illustreret. 
Froberg, Anne: Rapport om to-kulturelle klasser i Aalborg Kommune 1987/ 
88 . 1988. 8 sider. 
Indskolingshæfte. Af Gitte Eriksen m.fl. 1987. 28 sider, illustreret. 
janum, Henny: Arbejdslivorientering for folkeskolens yngste klasser. 1987. 
16 sider, illustreret. (Projekt Notat, 1987:28). 
Skolen er gammel- se selv! Af Birgit Knudsen m.fl. 1989. 48 sider, illustreret. 
Skolen er gammel - styr den! Red.: Knud Erik Andersen. 1989. 67 sider, 
illustreret. 
Sæt dit præg på de 6-1 O åriges hverdag med samordnet indskoling og etable
ring af fritidsordning. 1989. Folder, illustreret. 
Teknik i undervisningen på 3. og 6. klassetrin. Sofiendalskolen 1987-88. 1988. 
46 sider, illustreret. 

147 



De uniformerede korps og forbundsaktiviteter i Aalborg Kommune. 1989. 11 
sider, illustreret. 

5. Magistrat: Forsyningsvirksomhederne: 
Affaldsplan. Aalborg Kommune. Forslag. 1989. 121 sider, illustreret + 4 
bilag. 

Aalborg Universitetscenter: 

Agger, Gunhild m.fl.: Ad fremtidens veje. AUC 2004. Aalborg Universitetsfor
lag, 1989. 163 sider, illustreret. 

Jensen, Steen A. m.fl.: Ingeniørers arbejde og kvalifikationer. En foreløbig un
dersøgelse af arbejds- og kvalifikationsforhold blandt AUC-ingeniører. 
Aalborg Universitetscenter. Institut for Elektroniske Systemer, 1990. 111 si
der, illustreret + 3 bilag. 

Salomonsen, Per m.fl. : Indgang til samfundsvidenskabelige studier. Pædagogik, 
struktur, indhold i basisuddannelsen ved AUC. Aalborg Universitetsforlag, 
1989. 87 sider, illustreret. 

Villumsen, Gert m.fl.: En brugerundersøgelse. Aalborg Universitetsbiblioteks 
minibrugerundersøgelse 1988. Aalborg Universitetsbibliotek, 1989. 71 sider, 
illustreret. (Biblioteksfaglige Tekster, 1 ). 
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Meddelelser fra styrelse og redaktion 

1990 afholdtes som sædvanlig 2 udflugter. Den store sommertur søndag den 10. 
juni gik til Djursland. Vi mødtes på Rosenholm, familien Rosenkrantz' gamle 
gård. Gårdens historie blev fortalt af en guide fra stedet og dens interiør nøje 
gennemgået på en udmærket måde. Vi kørte derefter til Hornslet Kirke, hvor 
seminarielektor Karl Nielsen gennemgik familien Rosenkrantz' historie ud fra 
epitafierne, og formanden supplerede med kirkens øvrige historie. Efter froko
sten på kafeteriet ved Rosenholm kørtes ad de små veje til Tøstrup Kirke i 
nærheden af Grenå, hvor formanden gennemgik de for få år siden fremdragne 
kalkmalerier fra 1582. Eftermiddagskaffen fik vi på Sostrup Kloster, hvor en af 
personalet gennemgik dets historie og redegjorde for dets nuværende funktion 
som katolsk center og rekreationshjem. 

Den lille sommertur fandt sted lørdag den 15. september. Vi mødtes ved Øland 
Kirke, hvis rige historie blev fortalt af pastor Gadegaard. Derefter kørte vi til 
Kokkedal, hvor eftermiddagskaffen ventede i de nyrestaurerede lokaler. Efter 
afholdt generalforsamling gik turen hen til Torslev Kirke, hvor Karl Nielsen 
gjorde rede for tidligere ejere af Kokkedal, familien Banners betydning for Dan
mark ud fra de store ligsten, der er indmuret i korvæggene. Formanden afslutte
de besøget med en gennemgang af kirkens øvrige historie. Begge sommerture 
fandt sted i det herligste sommervejr. 

På generalforsamlingen, der lededes af konsulent Jens Graversen, aflagde for
manden, rektor Kaj Løber, beretning om det forløbne år, og regnskabet blev 
forelagt af næstformanden, viceskoleinspektør Gunnar Rebstrup, i kassererens 
fravær. Begge dele godkendtes enstemmigt. Ved valgene genvalgtes fru Valborg 
Larsen, adjunkt Eva Auken og overlærer Erik Hald. Lektor Karl Madsen og 
revisor Arne Pedersen genvalgtes som revisorer. Ved afslutningen af generalfor
samlingen holdt cand.scient.pol., tidligere folketingsmedlem Jørgen Brøndlund 
Nielsen en meget smuk tale for Historisk Samfund og dets virksomhed. Han 
afsluttede sin tale med at overrække formanden en check på kr. 4.000,- fra 
Himmerlandsfonden, en gave, som vi er meget glade for. 

Styrelsen har senere konstitueret sig med viceskoleinspektør Gunnar Rebstrup 
som formand, seminarielektor Karl Nielsen som næstformand og sekretær og 
fuldmægtig Anne Marie Møller Knudsen som kasserer. 

Udgivelsen af denne årbog er varetaget af redaktionsudvalget, som består af 
seminarielektor Karl Nielsen, overlærer Svend B. Olesen, rektor Kaj Løber og 
viceskoleinspektør Gunnar Rebstrup. 

Som sædvanlig har Historisk Samfund igen i år deltaget i >>Torsdagsforelæsnin
gerne« over kulturelle emner. Herom modtager medlemmerne særlig medde
lelse. 

149 



Medlemmerne gøres opmærksom på, at foreningen har et lager af gamle årgange 
af årbøgerne. De sælges af kassereren for kr. 50,- pr. stk. + porto. Hvis man er 
interesseret i at sælge gamle årgange, hører kassereren gerne herom. 

Historisk Samfunds ledelse: 
Viceskoleinspektør Gunnar H. Rebstrup, Aalborg, formand 
Seminarielektor Karl Nielsen, Ranum, næstformand og sekretær 
Fuldmægtig Anne Marie Møller Knudsen, Aalborg, kasserer 
Adjunkt Eva Auken, Suldrup 
Museumsinspektør Birthe Friis, Hobro 
Overlærer Erik Hald, Aalborg 
Fru Valborg Larsen, Sulsted 
Rektor Kaj Løber, Aalborg 
Overlærer Svend B. Olesen, Aalborg 
Sparekassedirektør S. Bugge Vegger, Farsø 
Museumsdirektør Torben Witt, Aalborg 

Forretnings- og redaktionsudvalg: 
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Kaj Løber, Birke_Alle 3D, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 18 02 06 
Karl Nielsen, Næsbyvej 7, 9681 Ranum, tlf. 98 67 61 47 
Gunnar H. Rebstrup, Birke Alle 8, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 18 14 76 
Eva Auken, Trængstrupvej 99, 9541 Suldrup, tlf. 98 65 32 30 

Anne Marie Møller Knudsen, Linde Alle lA, 9000 Aalborg, tlf. 98 12 
85 63 
Postgirokonto 3 04 57 30 

Historisk Samfund har i det forløbne år -ligesom tidligere- modtaget 
tilskud til foreningens virksomhed fra staten, kommuner, institutio
ner, banker og sparekasser. For den interesse, der herved vises vort 
arbejde, bringer vi en hjertelig tak. 

Kaj Løber 

Gengivelse af kort i henhold til tilladelse fra Geodætisk Institut A 403/ 
85. 
Forsiden: J. H . Mansa. Nørrejylland Pl. 2. 1857-1858. 



Sammendrag af regnskabet for tiden fra l. januar 1989-31. december 1989 

Indtægter: 

Tilskud fra div. kommuner ... .. .. .. .... ... ... 7.000,00 
Tilskud fra pengeinstitutter ................. . 1.350,00 

Sulsted-Aistrup Spks. legat ...... 2.000,00 
Dansk Hist. Fællesforn. 5.000 + 6.000 11.800,00 
Indgået kontg. rest årbog 1988 25.000,00 
Indgået kontg. rest årbog 1989 21.700,00 
Solgte årbøger af ældre årgange .. ................. .... ... .......... .. 
Udflugterne: billetter m. v .......... ....... ............................ .. 
Indvundne renter af postgiro ..................... ........... .... ... .. . 
Kassebeholdning v. årets begyndelse (giro+ spks.) ......... . 

Gæld til sparekasse pr. ult. december 1989 .......... ..... .. ... .. 
Balance 

Udgifter: 

Trykning af årbog: 
Årbog 1988 rest (Arbog 1989 udsendt 15/12-89) ........... .. 
Trykning af girokort, brevkort .. ...... .. ... .... ..... ... ...... ... .. .. . 
Portoudgifter ved udsendelse af årbog samt 

medd . til medlemmerne iøvrigt .... .. ... ........................ .. 
Kontorart., fotokopi, annoncer, gaver m.v . ... .. ...... ... .... .. . 
Indkøbte årbøger af ældre årgange .. .. ....... ... .. ................. . 
Kontingent til Samm. Lokalhistoriske Fællesforn. 
Andel i foredragsrække i samarbejde m. lokalforen ....... .. 
Udgifter til bustransport, sommerudflugterne .............. .. 
Debet-rente, sparekassekontoen ... ..... .... ... ... ... .... ... .. .... . .. 

Beholdning på girokonto ved årets slutning ... ..... ....... .... . 
Balance 

Status, ultimo september 1989: 
Aktiver: Passiver: 
Lager af ældre årbøger ... .. 32,000,00 Gæld til bogtrykker 

22 .150,00 

47.600,00 
2.201,00 
6.070,50 

62,55 
18.846,66 
96.930,71 
10.498,77 

107.429,48 

68.937,46 
2.475,99 

13.646,50 
1.755,65 
1.200,00 
3.000,00 
3.800,00 
5.287,00 
1.524,29 

101.626,89 
5.802,59 

107.429,48 

Kontingentrestance ....... .. . 80.000,00 (vedr. årgang 1989) ...... . 100.552,40 
10.498,77 
6.751,42 

117.802,59 

Kassebeholdning ult. dec. Gæld til sparekasse .. ... .... . 
(girokonto) ............. .. . .. 5.802,59 Balance (formue) ...... ...... . 

117.802,59 

Undertegnede revisorer har dags dato revideret Foreningens regnskab for tiden 
1. januar 1989 til 31. december 1989. Vi har gennemgået bilagene samt konstate
ret, at saldo for girokonto og sparekassekonto stemmer med regnskabet. 

Aalborg, den 1. juni 1990 
K. Madsen Arne Pedersen 
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Historisk Samfund for Himmerland og 
Kjær Herred er stiftet 1912. Samfun
dets væsentligste opgave er at udgive 
årbogen »Fra Himmerland og Kjær 
Herred«, der er udkommet siden 1912. 
Ligesom landets øvrige lokalhistoriske 
samfunds årbøger bringer den artikler, 
der belyser egnens historie. 

En anden betydningsfuld opgave består 
i at arrangere historiske ekskursioner 
og lade afholde historiske og kulturelle 
foredrag. 

Endvidere har vort selskab med mel
lemrum udgivet selvstændige skrifter. I 
1968 således >>Aalborg Bindingsværk« 
af docent Hans Henrik Engqvist. I 
1970 »Aalborg malere i 500 år<< af kon
servator Sylvest Grantzau. I 1978 ud
sendtes »Vor Frue Kirke i Aalborg« af 
overlærer Svend B. Olesen. 
Det Kongelige Landhuusholdningssel
skabs Beskrivelse af Aalborg Amt, ud
givet i 1832 ved C. Christensen genop
tryktes i 1979. 
I anledning af Historisk Samfunds 75 
års jubilæum i 1987 udsendtes i foto
grafisk genoptryk »Farstrup og Axel
sans Dagbøger fra det 16., 17. og 18. 
Århundrede«, udgivet i Aalborg ved 
Ignatius Eecher i 1813. 

llllllllllllllllllllllll 
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