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Slægten Kahr, Sivested, Tøstrup sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt. 

Numrene korresponderer med Nimtoftegård slægten. 

Anne Mette Kahrs forslægt. 

3: Anne Mette Kahr: 

* 19-11-1881 i Dystrup, Ørum Djurs sogn,

+ 19-11-1965 på Grenaa sygehus fra Nimtofte. På gravstenen står fejlagtigt ”Anna”.

Gift i Ørum Djurs 19-10-1906 med

2: Peter Andersen: * 24-2-1882, + 6-4-1932 på Nimtoftegård. Se: Nimtofteslægten.

        Anne Mette Kahr & Peter Andersen      Nimtofte kirkegård 

Forældre: 

6: Mads Jensen Kahr: 
* 9-5-1857 på Hannesminde, Sivested, Tøstrup sogn.

+ 13-7-1934 på Grenå sygehus, begravet Ørum Djurs kirkegård.

Gårdejer på matr.3d, Dystrup, Ørum Djurs, Søhøjvej 8, 1878-1912, en kort tid ejer af

Dystrupgård, sparekassebestyrer 1912-1934 i Ørum med bopæl i Sparekassen.

Gift i Tøstrup 7-11-1878 med

7: Mette Kirstine Pallesen: 
* 17-3-1854 i Sivested, Tøstrup sogn.

+ 12-1-1931 i Ørum Djurs.

   Mads Kahr, infanterist 1876  Mette Kirstine Pallesen 1876  Stine & Mads Kahr 1895  Stine & Mads Kahr 1903 
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         Ørum Djurs kirkegård, sløjfet. 

 

 
    Stine & Mads Kahr 1928 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Forrest Søhøjvej 8, Dystrup med den nye og den gamle gård.         Ørum Djurs bygade, f,v. Brugsforeningen, Sparekassen, 1956. 

 

 Børn: 

 a: Johanne Kirstine * 25-1-1879, + 17-10-1959 i Mørke, gift i Enslev 18-3-1903 

               med snedker Søren Vilhelm Larsen, Mørke, * 28-5-1880 i 

               Enslev, + 4-3-1966 i Mørke. Børn: Hans: * 11-6-1906,  

               Ellen: 15-12-1907, + 10-12-1999 i Mørke, g. Jeppesen. 

 b: Anne Mette * 19-11-1881, + 19-11-1965, gift i Ørum 19-10-1906 med gdr.  

      Peter Andersen, Nimtoftegård. 

 c: Palle * 16-12-1883, + 11-3-1956, ejer af fødegården, tvilling. 

 d: Jens * 16-12-1883, + 26-9-1960 i Hedensted, tvilling. Landmand, vejmand. 

 e: Valdemar * 3-9-1889, + 23-9-1974 i Koed. Bolsmand i Skarresø. 

 

 

 
       

 

                     Palle, Jens, Johanne           Valdemar 

                     Anne Mette 
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             Johanne Kahr            Søren Larsen               Palle Kahr gift med Marie med Edith & Anna 1918                 Jens Kahr 

    

 

Bedsteforældre: 

 

12: Jens Madsen Kahr: 
 * 28-8-1830 i Sivested, Tøstrup sogn, 

 + 19-2-1910 sammesteds. 

 Ejer af sin fødegård, matr.6 af Sivested, Hannesminde, Sivestedvej 42B fra 2-7-1862. 

 Fra 1856 var han bestyrer af gården. Efter købet skulle han give faderen aftægt. Han 

 var i en del år også sognefoged. 

 Gift i Nimtofte, indført i Tøstrup kirkebog, 19-1-1856 med 

13: Mette Johanne Jensdatter:  

 * 27-12-1827 i Sct. Mortens sogn, Randers, 

 + 24-12-1902 i Sivested. 

 Børn: 

 a: Mads: * 19-5-1856, + 27-5-1856. 

 b: Mads: * 4-5-1857, + 13-7-1934, se nr.6. 

 c: Jens: * 16-12-1858, + 21-12-1858. 

 d: Kirsten Marie: * 28-11-1860. + 21-12-1860. 

 e: Jens Peter: * 3-4-1862, + 17-11-1944, ejer af Nimtofte Møllegård. På hans grav- 

    sten er fødselsdagen fejlagtigt skrevet 3-5-1862. 

 f: Else Marie: * 4-11-1863, + 8-2-1930, telefondame i Sivested, ugift. 

 g: Søren: * 18-2-1866, + 1-1-1949, ejer af fødegården. 

 h: Dødfødt dreng: *+ 27-10-1868. 

 

 På Hannesminde er bevaret slægtens arkiv helt tilbage til nr.48, Jens Nielsen Kahr. 

 Der findes (1974) tre regnskabsbøger, hvoraf det første bind er: Quitteringsbog for 

 Jens Nielsen Kahr i Sivested Bye, Thøstrup Sogn, Randers Amt 1824. Betalt med 41 

 skilling. Hartkorn Ager og Eng: 5 Tdr 6 Skp 2 Fjr 0 Alb, Skovskyld 1 Skp 1 Fjr 2 

 Album. Nu Mads Jensen Kahr efter Skøde af 23.December 1832. På indersiden af 

 forsiden er senere tilføjet: Jens Madsen Kahr. 

 Bind 1 begynder i 1824, bind 2 starter med: Jens Kahr, Sivested 1871, bind 3 starter 

 med: J. M. Kahr 29-7-1889 og slutter 1894. 

 

 I Skalk 1972 har Karl Mejnecke, der kom meget på gården, fundet en købmandsreg-

 ning fra 21-3-1864 frem og fortæller om ”et mægtigt gilde”, som Jens Madsen Kahr 

 og Mette Johanne må have afholdt dette år. Jens Kahr har indført dosmersedlen med 

 priser i sin bedstefars gamle skattekvitteringsbog fra 1824, men har desværre ikke 

 skrevet, hos hvilken af Grenaas købmænd indkøbet blev gjort. 
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 Der blev indkøbt 1 lispund (8 kg) ”bærefisk”, som i øvrigt gik retur igen, 1 lispund ris, 

 1 lispund flormelis, ½ lispund (kaffe)bønner, ½ lispund kandis, 5 pund Sikorie, 1 top 

 (19 pund) hvid sukker, 2 pund svesker, 3 pund rosiner, 3 pund puddersukker, ¼ pund 

 kanel, kardemomme og muskatblomme for hver 1 mark, allehånde, korender og peber 

 for fra 4 til 8 skilling, safran for 1 mark 4 skil, ½ skæppe (= 9 l) salt, 6 potter (1 pot = 

 0,96 l) rom, 100 potter brændevin, 10 pund Maryland og 2 pund Melange (tobak) og 3 

 flasker gammel fransk vin.  

 Familien havde fået datteren Else Marie døbt 24-2 dette år, så antagelig har festen væ-

 ret henlagt til Påsken, som begyndte 24.marts. Den store mængde ris, der blev indkøbt 

 skyldes, at risengrød var festmad dengang, pyntet med den dyre Safran. Hvad der der-

 udover er gået af diverse former for kød og andre levnedsmidler, som gården var  selv-

 forsynende med, er ikke anført, vi må tænke os til, at der er slagtet både høns, kreatu-

 rer og svin. Ligesom der blev bagt og brygget i dagevis op til gildet. 

 

 I årene fra 1864 til 1893 har Jens Kahr indført alle mulige former for regnskab i de

 tre bøger. Hans andel i rug til bysmeden var 3 skæpper leveret 1-11-1876. Karleløn 

 som kunne bestå af 8 alen vadmel, 8 alen blårgarn, 2 pund uld og 16 rdl kontant for et 

 år 1866-67, eller 1 mark i dagløn om dagen om vinteren, 2 pund uld, tøj til en vest og 

 24 rdl om sommeren. Som løn fik tjenestepigen i 1871-72 12 rdl i penge, hvergarn til 

 en kjole, blårgarn til 2 særke, 2 pund uld til et forklæde samt et par træsko. Konen, der 

 hjalp i høsten, fik 6 skp rug og 6 skp byg. Senere kunne en del af lønnen også være, at 

 karlen fik 2 får på græs og foder, og da tjenestedrengen Anton skulle konfirmeres i 

 1883, betalte Jens Kahr både vadmel og skrædderløn, støvler og kasket, samt præst og 

 degn, i alt 44 kr 66 øre. Han holdt ligeledes regnskab med, hvornår hopperne, køerne 

 og soen blev løbet, og hvor mange grise soen fik. Der var åbenbart kun denne ene so i 

 besætningen. 

 

 I 1866 døde hans far, Mads Kahr, og det medførte følgende udgifter: doktorregning 6 

 rdl, ligtøj 4 rdl, ligkiste 3 rdl 2 mark, præst 5 rdl og degn 4 rdl. 

 

 I 1878 hjalp han den ældste søn, Mads Kahr, men gårdkøb i Dystrup, Ørum sogn, det 

 stemplede papir kostede 33,33 kr, inventaret 50 kr, for en del af købesummen lagde 

 han 1.500 kr ud, foruden renterne på 45 kr til juni 1879, sikkert som arveforskud. 

 

 Kolindsund løb jo lige nedenfor gårdens have, og her fiskede han og kørte ind imel-

 lem til Randers og afsatte fisken her. I året 1871 solgte han således fisk for 192 rdl 2 

 mark, i 1873 solgte han 14 traver rør for 14 rdl, så det har været et godt supplement til 

 gårdens indtægt. Det fortælles, at han kunne fiske så meget, at han kunne læsse 500 

 pund fisk på sin hestevogn hver fredag og køre til Randers og sælge dem for, efter 

 1876, 2 øre pundet. Turen tog to dage og gav altså 10 kr. I 1878 solgte han hjemme-

 kærnet smør  for 235 kr til sammenligning. På turene til Randers gjorde han ophold i 

 Slyngborg kro, så både han og hestene kunne få hvil og foder. Han var en holden 

 mand, der kun brugte sølv- og guldpenge. Pengesedler regnede han ikke, da han ikke 

 mente, at de kunne holde værdien! 

  

 Som sognefoged havde han opsyn med skolens vedligehold, og i 1893 var det et stort  
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 oldenborre år, og da fik man 10 øre for hvert pund indsamlede oldenborrer. 2 koner i 

 byen samlede i alt 44 pund sammen, i alt blev der indsamlet 151 pund dette år, som 

 Jens Kahr som sognefoged stod for afregningen af. 

 

 Hans kone, Mette Johanne Jensdatter, var en fattig indsidderpige fra Kolstrup i Nim-

 tofte, da de blev gift, men hun skal have været et særdeles godt menneske, hvorfor 

 gården fik sit navn efter hende. Hendes skudsmålsbog er bevaret fra hendes konfirma-

 tion i 1843 til giftermålet i 1856. Hun tjente rundt om i de nærmeste sogne, Vivild, 

 Marie Magdalene, Nimtofte, Koed og Tøstrup. I alle pladser blev hun betegnet som 

 tro, særdeles skikkelig, flittig og ordentlig. Hun tjente som gåsepige, sagde Jakob og 

 Johannes Kahr altid, på Vedø, og skudsmålsbogen viser da også, at hun tjente på god-

 set fra 1-11-1845 til 1-5-1846 uden at ordet ”gåsepige” er nævnt. Gennemgående blev 

 hun i pladserne fra 1 til 3 år. 

 

 I 1872 påbegyndtes udtørringen af Kolindsund. Lodsejerne ved Sundet skulle have 1 

 1/3 tdr land pr. 100 alen søgrænse så vidt muligt lige ud for deres lodder. Jens Kahr 

 fik i første omgang 10 ha land i Sundet, senere blev der tilkøbt meget mere, jeg mener, 

 at Johannes og Jacob Kahr havde 90 tdr. land dér. Jorden blev tilsået med græs- og 

 kløverfrø, og i 1874 købte Jens Kahr da også 4 pund Rødkløverfrø, ½ pund Hvid-

 kløverfrø og 2 pund Timoté græsfrø. I 1877 betalte han Thomas Stær 2 rdl 5 mark 8 

 skilling for grøftegravning på parcellen i Sundet. 

 

 På Tøstrup kirkegård var der i mange år et stort familiegravsted for beboerne på Han-

 nesminde, men nu er det noget formindsket. Oprindelig var der sten over Mads Jensen 

 Kahr (1802-1866) og hans kone Else Marie Terkildsdatter (1802-1871) samt deres 

 ugifte datter Trine Madsen (1844-1928), over Jens Madsen Kahr (1830-1910) og hans 

 kone Mette Johanne Jensen (1827-1910) og deres ugifte datter Else Marie Kahr (1863-

 1930), og over Søren Kahr (1866-1949) og hans kone Ane Kirstine Damgaard (1882-

 1980). Nu er kun Jens Madsen Kahrs og Søren Kahrs gravsten bevaret sammen med 

 stenene over Johannes og Jakob Kahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Hannesmindes stuehus 1898                                          Hannesminde til højre, smedehuset nederst til venstre, 1910 
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   Jens Peter Kahr & hustru    Søren Kahr   ukendt   Else Marie Kahr    Jens Kahr                   Tøstrup kirkegård 

      Nimtofte Møllegård            Mads Kahr & Mette Johanne 1898           Dystrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Bageovnen i kælderen på Hannesminde 2002 

 

 

 

14: Palle Rasmussen: 

 * 18-1-1822 i Sivested. 

 + 29-3-1908 samme sted. 

 Ejer af sin fødegård, matr. 3, Sivested Ladegård, Sivestedvej 34, Sivested fra 18-12-

 1853. Aftægt til forældrene.Han nybyggede gården i 1864 på dens oprindelige be-

 liggenhed, først med stråtag, senere med tegltag på stuehuset og pandeplader på ud-

 bygningerne. Hans gravsten blev brugt som kant på sønnen Davids grav i Tøstrup. 

 

 I 1875 blev det bestemt, at alle deltagere i krigen  

 1848-50 og 1864 kunne ansøge om at få en erin- 

 dringsmedalje. Ansøgningsbrevene findes på Rigs- 

 arkivet i København, og heri skrev Palle Rasmus- 

 sen, at han var indkaldt alle tre år 1848-50, i 1848  



7 
 

 ved 5. Dragonregiment, 4. Eskadron nr.107, i 1849 og 1850 ved 1.Infanteribrigade 

 nr.126 som ordonnans. Han var ikke blevet såret eller tilfangetaget og var nu gårdejer. 

 Han var berettiget til at få medaljen, som blev udleveret i 1877. 

 

 Ved den ældste datters dåb i 1849, står hun opført som uægte, og præsten skrev, at 

 forældrene var trolovede, men blev, formedelst faderens fraværelse i krigen, først æg-

 teviede efter barnets fødsel. Han var da tjenestekarl hos svigerfaderen i Sivested. 

 

 Ved Kolindsunds udtørring fik han o.8 tdr land i sundet, som sammen med den parcel 

 på Øen i sundet, han også ejede, blev solgt til svigersønnen Niels Nielsen 17-7-1899, 

 som byggede husmandsstedet Øenslyst. 

 

 Johannes og Jakob Kahr, Hannesminde, fortalte i 1974, at Palle Davidsen var den 

 sidste i Sivested, der til daglig gik med strikkede stunthoser uden fødder, som nåede 

 op under knæet, hvide vadmelsbukser, vest i forskellige farver med sølvknapper og 

 stribet tophue. Han var en meget god danser, og når beboerne lørdag aften mødtes til 

 dans rundt i storstuerne, sprang han i dansen helt mod loftet med benene krummet un-

 der sig og ”hvællede”. 

 

 Der findes et fotografi af ham, mens hans kone aldrig blev fotograferet. Deres barne-

 barn, Anne Mette Kahr, Nimtoftegård, har fortalt, at hun som lille pige omkring 1885 

 oplevede, at man hos bedsteforældrene i Sivested stadig alle spiste af samme fad med 

 hornskeer, som efter brugen blev slikket af og sat op under en af loftsbjælkerne i dag-

 ligstuen. 

 

 

 

 

 

 
              Palle Rasmussen 

 

 

 

 

 
     Palle Rasmussens gård med stråtag o.1905 

                Hans chatol og messingting    og nedenunder med tegltag o.1915 
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 Gift 20-10-1849 i Tøstrup med 

15: Anne Kierstine Sørensdatter: 

 * 4-12-1827 i Sivested. 

 + 3-2-1888 sst., tæring. 

 Børn: 

 a: Birthe Kirstine: * 23-8-1849, + 7-6-1859 af tæring. 

 b: Søren: * 1-2-1852. Gift i Tøstrup 15-12-1880, var da bødker på Fannerupgård. 

                  Senere var han bolsmand i Hjortemose i Hjortshøj. 

 c: Mette Kierstine: * 17-3-1854, + 12-1-1931, gift Kahr, se nr.7. 

 d: Rasmus: * 17-6-1856, + 22-5-1932 i Grenå. Gift i Tøstrup 19-11-1880. Gårdejer i 

                     Tøstrup, senere cementstøber i Sdr. Mølle, Ålsø, sidst bosat i Grenå. 

 e: Nielsine Marie: * 24-8-1858, + 26-5-1891 i Kolind. Gift i Tøstrup 1-2-1887 med 

            gdr. Rasmus Degn Jensen, Bugtrup, Kolind. 

 f: Udøbt dreng: *+ 10-5-1861. 

 g: Peter: * 22-3-1862, + 19-4-1946, gdr. i Tøstrup. Dannebrogsmand. Sognefoged,  

                 sognerådsformand i Nimtofte-Tøstrup kommune. 

 h: David: * 5-3-1864, + 27-9-1949, ejer af fødegården i Sivested fra 25-3-1903. 

 i: Jens Peter: *+ 25-3-1866. 

 j: Birthe Kirstine: * 4-10-1867, + 10-3-1942 på Øenslyst, Sivested. Gift i Tøstrup 

             29-10-1895 med Niels Nielsen. Søg på Ømanden eller Øenslyst. 

 k: Jens: * 12-12-1869, + 18-12-1869. 

 l: Mette Marie: * 6-8-1871, + 17-1-1946 i Viborg Domsogn. Gift med Anders Chri-

        stian Jensen, købmand i Sivested, sidst i Viborg. 

 m: Elma: * 26-12-1873, gift i Tøstrup 21-4-1899 med gdr. Rasmus Jensen, Sdr. 

                   Homå. 

 

Oldeforældre: 

 

24: Mads Jensen Kahr: 

 * 19-1-1802 i Sivested, Tøstrup sogn, 

 + 8-7-1866 i Sivested. 

 Køber sin fødegård af faderen for 400 rigsbankdaler sølv og aftægt til faderen 23-12-

 1832. Aftægtskontrakten er af samme dato. Begge findes i familiearkivet. 

 Han byggede ny lade i 1853, som siden blev forhøjet med mursten. 

 Gift i Tøstrup 5-12-1829 med 

25: Else Marie Terkildsdatter:  

 * 1-7-1802 i Sivested, 

 + 4-5-1871 i Sivested, hængte sig i sin seng, sindssyg. 

 Børn: 

 a: Jens: * 28-8-1830, ejer af fødegården, se nr.12. 

 b: Ane Kirstine: * 7-11-1832, + 11-5-1915, gift i Kolind 21-4-1860 med gdr. Poul 

         Andersen, Kolind. 

 c: Ane: * 14-6-1835, gift 14-3-1861 med Laurs Pedersen, ansat på Vedø. 

 d: Mette Kirstine: * 22-12-1837. Bor i Kolind 1869. 

 e: Kirsten: * 17-2-1840, gift 13-11-1869 med Søren Peter Rasmussen, Sivested, se 

                    nr.28b. 

 f: Severine: * 19-9-1842, + 25-9-1842. 
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 g: Trine: * 17-2-1844, + 13-8-1928, passede moderen, ugift. Havde frit ophold i et 

                  hus på gårdens grund. Begravet i familiegravstedet. 

 

 På Mads Jensen Kahrs gravsten stod der:  

 Herunder hviler Støvet af  

 Mads Jensen  Kahr,  

 født i Sivested  

 d.19. Dec. 1802,  

 død sst.  

 d.8. Juli 1866.  

 Hvil sødt i Fred.   

 Dit Minde vil vi bevare  

 som en trofast  

 Ægtefælle og Fader.  

 Fred med dit Støv. 

 

 På Else Maries sten stod der:  

 Herunder hviler Støvet af  

 Else Marie  

 Therkildsdatter  

 af Sivested.  

 Elsket og savnet. 

 

 Else Marie Therkildsdatters kiste var bevaret på  

 Hannesminde. På forsiden stod i to kranse:  

 EMTR (Else Marie Terkilds)     DS (Datter Sivested) 

     18             20 

 

 Else Maries ældste broder, Rasmus Therkildsen, var ugift, og da han blev ældre, fore-

 tog han den såkaldte fledføring, hvilket vil sige, at han ifølge Danske lov 1683 lod 

 sig optage i søsteren og svogerens husstand med ret til livsvarigt ophold og forsørgel-

 se, mod at svogeren overtog hans formue. Fledføringsattesten findes i familiearkivet, 

 og er udstedt 8-6-1846 og tinglyst i Nørre Herred 15-6-1846: 

 Da jeg underskrevne Rasmus Terkildsen af Sivested formedelst alderdoms tiltagelse 

 finder mig i sådanne omstændigheder, at jeg ikke selv kan bestyre mine anliggender, 

 og jeg hos gårdmand Mads Jensen Kahr i samme by, som er min svoger, har fundet så 

 oprigtigt venskab, at jeg på min alderdom sikkert kan betro mig til hans forsorg. Så 

 har jeg fundet for godt med bemeldte Mads Jensen Kahr i medhold af Lovens paragraf 

 5-1-9 at indgå og slutte denne Fledførings kontrakt. 

 Jeg Rasmus Therkildsen overdrager og afstår alt, hvad jeg er ejende, til fornævnte 

 Mads Jensen Kahr, derunder indbefattet 240 rdl i rede penge, som er ham overladt, 

 således at ingen af mine arvinger (livsarvinger har jeg ikke) ved min dødelige afgang 

 har noget at fordre efter mig, hvorimod bemeldte Mads Jensen Kahr skal være pligtig 

 til i min livstid at drage al mulig og tilbørlig omsorg for mit anstændige ophold med 

 spise og drikke, så godt som han nyder det selv, klæder, seng. Lys og varme og pleje i 

 sygdomstilfælde, samt alt hvad jeg til min bekvemmelighed måtte behøve. Ligeledes 

 skal han være ansvarlig til min gæld, hvorom jeg har gjort ham forklaring, og efter 

 min dødelige afgang skal han besørge og bekoste min anstændige begravelse. 
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 Derimod forpligter jeg underskrevne Rasmus Therkildsen mig til, så længe mine 

 kræfter og mit helbred tillader det, at gå til hånde med, hvad jeg formår, såvel som i et 

 og alt at efterkomme alle mig efter denne kontrakt påliggende pligter, blandt hvilke 

 jeg også erkender at være, at jeg handler forsvarligt med de mig givne klæder og andre 

 betroede ting, og ikke under noget som helst påskud afhænder eller sælger nogle af 

 disse. 

 Med hensyn til det tilfælde, at jeg Mads Jensen Kahr måtte afgå ved døden førend 

 Rasmus Terkildsen, er det mellem os vedtaget, at han forbliver i gården og nyder den 

 overbetingede underholdning m.v. hos min enke eller hvem som helst anden, til hvis 

 eje gården måtte overgå. 

 Endelig bemærkes, at den årlige underholdning, som af mig Mads Jensen Kahr skal 

 ydes som vederlag for de mig overdragne ejendele er ansat til 35 rdl årligt, for fem år 

 til en kapital af 175 rdl, hvortil kommer overtagen gæld på 8 rdl og for Rasmus Ther-

 kildsens begravelse 16 rdl. 

 Rasmus Terkildsen var født o.1779 og døde hos svogeren 5-4-1858. Mens Mads  Kahr 

 kunne underskrive dokumentet, kunne hverken Rasmus Terkildsen eller broderen Sø-

 ren Terkildsen, der var medunderskriver, skrive deres egne navne, men underskrev 

 ”med påholden pen”. 

 

26: Jens Nielsen Hvid: 

 * 5-11-1793 i Kærende, Koed sogn. 

 + 20-8-1852 i Kolstrup, Nimtofte sogn, indsidder og daglejer. 

 Som ung var han tjenestekarl, senere blev han indsidder og daglejer i Randers, Gje-

 sing, Ørum Djurs og Kolstrup, Nimtofte sogn. Han flytter 1818 fra Skarresø til Rost-

 ved, Thorsager sogn og samme år en tur i Koed sogn. Flytter 1-11-1818 fra Rostved til 

 Nimtofte sogn. Flytter 1-11-1820 fra Nimtofte til Fårup, Auning sogn. Familien kom 

 fra Røghuset i Randers i 1832 og slog sig ned som indsiddere hos Jens Busk i Bøghu-

 set i Gjesing. Rejste fra Gjesing, hvor de da boede i Qvasbrødhuset som indsiddere til 

 Qvisthuset, Ørum Djurs 7-10-1834 som indsiddere. Kom fra Ørum Djurs til Nimtofte i 

 1837. 

 Han var enkemand ved vielsen og tjente hos købmand N. Møller i Randers, hun tjente 

 hos prokurator Jensen i Randers. 

 Gift 2. i Sct. Mortens sogn, Randers 9-11-1827 med 

27: Kirsten Sørensdatter: 

 * 13-6-1798 i Fausing sogn. 

 + 11-3-1866 i Attrup, Koed sogn, hos sønnen Søren Hvid. 

 Hendes barn: 

 o: Kirsten Jacobsdatter: * 26-3-1822 i Liltved, Fausing sogn, far ungkarl Jacob 

   Mathiasen, Liltved, konfirmeret i Koed 1837, betegnes 

   som steddatter af Jens Nielsen Hvid, da hun kom fra Fau-

   sing til H. P. Grouleff i Nimtofte i 1846. Hun kom fra 

   Nimtofte til Fausing i 1841, hvor hun blev forsørget af 

   fattigvæsenet p.g.af ”kirtelsvaghed”. + 27-1-1853 som 

   fattiglem i Nimtofte. 

 Fælles børn:  

 a: Mette Johanne Jensdatter: * 27-12-1827, + 24-12-1902, se nr.13. 

 b: Niels Jensen: * 26-10-1829 i Randers Sct. Morten, konfirmeret i Nimtofte 1844, + 

         28-3-1845 af kolik i Kolstrup, Nimtofte sogn. 
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 c: Søren Jensen: * 4-5-1833 i Gjesing, han blev døbt i Nørager kirke, som lå nærmest 

          Qvasbrødhuset, + 17-2-1917 i Aarhus Sct. Johannes. Gårdejer og 

          stenhugger i Attrup, Koed sogn, døde som bud i Aarhus. 

 d: Louise Jensdatter: * 30-4-1835 i Ørum Djurs, + 12-12-1838 i Nimtofte, 3 år. 

  

28: Rasmus Terkildsen: 

 * o.1786 i Sivested, kirkebogen mangler, 

 + 14-5-1875 i Sivested, Tøstrup sogn som aftægtsmand hos sønnen Palle. 

 Ejer af sin fødegård i Sivested, som han købte til selveje fra Vedø gods 12-5-1811 

  for 2.400 Rdl. Gården var i meget slet tilstand. Hk: 5-6-2-0, skovskyld 0-0-1-2. 

 Gift 7-9-1811 i Tøstrup med 

29: Birthe Kierstine Pallesdatter: 

 * 30-7-1793 i bysmedjen i Sivested. 

 + 21-11-1861 i Sivested, Tøstrup sogn. 

 Børn: 

 a: Ane Kirstine: * 25-1-1814. 

 b: Kirsten Marie: * 13-8-1816. Hendes søn, Søren Peter Rasmussen * 15-8-1843, 

            uægte, gift 13-11-1869 med Kirsten Madsen Kahr, se nr.24e. 

 c: Mette Marie: * 25-5-1819, + 21-10-1859 i Fladstrup, Lyngby sogn, gift 12-10-

        1844 med smed Johan Henrik Hansen, Fladstrup. 

 d: Palle: * 18-1-1822, ejer af fødegården, se nr.14. 

 e: Rasmus: * 12-11-1823, + 12-4-1909, gårdejer i Sivested. 

 f: Marie Kirstine: * 19-3-1826, + 17-8-1876 i Sivested. Gift 29-11-1851 med  

            skrædder Niels Sørensen Munk, + 22-10-1893 i Sivested.  

            oldeforældre til Søren Munk, Herlev (se: Kilder). 

 g: Jens Peter: * 21-9-1829, + 5-4-1876, Havstedgård i Sivested matr.8, se nr.30b. 

 h: Marie: * 24-11-1834. 

 

30: Søren Terkildsen Bonde: 

 * o.1781 i Sivested. 

 + 26-12-1863 på Havstedgård som aftægtsmand hos svigersønnen. 

 Ejer af Havstedgård fra 16-3-1827, tinglæst 13-4-1829, matr. 6 i Sivested. Han solgte 

 gården til svigersønnen 30-3-1857 mod aftægt. Djurs Nørre herredsfoged R s.219 ff. 

 Gården blev udflyttet vest for byen o.1860. 

 Gift i Koed 24-6-1824 med 

31: Mette Kirstine Mikkelsdatter: 

 * o.1797 i Koed by og sogn, kirkebogen mangler disse år. 

 + 14-7-1876 på Havstedgård, Sivested, Tøstrup sogn. 

 Børn: 

 a: Ane Kirstine: * 4-12-1827, se nr.15. 

 b: Maren: * 1-9-1831, gift med eftermanden på gården, se nr.28g. Købt 30-3-1857. 

 

Tip-oldeforældre: 

 

48: Jens Nielsen Kahr: 

 * o.1763 i Sivested, Tøstrup sogn, 

 + 26-8-1849 i Sivested. 
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 Gårdfæster under Vedø af sin fødegård fra 9-6-1788. Fæstebrevet findes i Vedø 

 godsarkiv, og han skulle give sine forældre aftægt og søsteren frit bryllup. Gården 

 frikøbte han 23-3-1824 af Kaptajn Müller, Møllerup for 350 rdl, som han ligesom 

 byens andre bønder lånte i  Statsgældsdirektionens henlagte ekstraordinære lånefond. 

 Skødet og lånebeviset fandtes i hans arkiv på gården. Bygningerne var forsikrede i den 

 almindelige brandkasse for 260 rdl. De 350 rdl blev med renter indbetalt til Amtsstuen 

 12-12-1832. 

 Gården bestod i 1791 af 10 fag stuehus, 14 fag lade, 16 fag stald og 8 fag tørvehus og 

 port. 

 I 1791 var hans besætning på 7 trækheste, 2 plage, 4 køer, 1 stud, 3 ungnød, 17 får 

 med 6 lam og 2 grise. Se under nr.50. Godsejeren mente nok med rette, at Sivested-

 bønderne havde solgt nogle heste og køer, og det synes også at fremgå af det neden-

 nævnte syn fra januar 1790. 

 Ved udskiftningen i 1794 fik han en tofte- og gårdsplads midt i byen, hvor gården 

 stadig ligger, en hovedlod nord for byen, en englod syd for byen ved Sundet, en eng-

 lod mod vest ved Vedø skel og en englod syd for byen sydvest for gården. 

 Gift 1. i Nimtofte 6-4-1799 med 

49: Anne Sørensdatter Hougård: 

 * 31-7-1775 i Nimtofte. 

 + 19-12-1802 i Sivested. 

 Børn: 

 a: Niels: * 27-12-1799, + 15-2-1800. 

 b: Mette Kierstine: * 26-1-1801. 

 c: Mads: * 19-12-1802, havde fødegården, se nr.24. 

 

 Gift 2. med Kirsten Sørensdatter: død 21-6-1829 i Sivested, 49 år gl.  

 Børn: 

 d: Søren: * 6-1-1811, + 26-7-1894, gårdejer i Kolind. 

 e: Niels: * 21-3-1816, + 9-2-1900 i Vedø Fiskerhus, Koed sogn. Skytte og fisker. 

 

 En stor del af hans arkiv var bevaret på Hannesminde i 1976. Fæstebrevet, hvor han 

 fæstede sin fødegård 9-6-1788 af Palle Kragh von Hoff til Ryomgaard og Vedø mod 

 aftægt til faderen og en årlig landgilde på 2 tdr. rug 2 skp byg, som skulle leveres til 

 Mortensdag samt forrette en hel gårds hoveri til godset.  Han skulle i øvrigt holde fred 

 med naboer og grander og ligeledes inden egne døre! De 2 skp byg blev senere slettet. 

 I arkivet fandtes en synsforretning over gården fra 12-1-1790. Stuehuset var på 10 fag 

 som i 1791, mens laden og stalden hver kun var på 10 fag og tørve- og porthuset på 9 

 fag, så i løbet af året må der være sket en ombygning. Bygningerne var i bindingsværk 

 med egeunder- og fyrretræs overtømmer samt stråtag. Der skulle repareres på bygnin-

 gerne for 74 rdl, så der er tilsyneladende sket en ombygning. 

 Besætningen var på 9 heste og 2 føl, 5 køer, 3 kvier og 2 kalve samt 20 får. 

 Tre vogne, to plove, tre harver med drættetøj til otte bæster, spader, skovle, slibesten, 

 huggehusredskaber fandtes i orden, og synsmændene anså besætning og redskaber 

 tilstrækkelige til gårdens drift. 

 Hoveriforeningen vedrørende hans gårds hovarbejde til Vedø fra 6-6-1792 var ligele-

 des bevaret. Se under nr.50. 
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 Hans skatteregnskabsbog fra 1824 til 1833 fandtes ligeledes i arkivet. Han betalte år-

 ligt 48 rdl i landsskat fordelt på fire kvartaler samt diverse afgifter som kirurg- og 

 tugthusskat, brandpenge, ekstraordinære påbud, bankrenter og amtsfondsafgift, hvor-

 fra der dog blev trukket en del igen, så dette beløb lå omkring 2-3 rdl årligt. Der blev 

 betalt både i sedler og med sølvpenge. 

 

 Da hans kone, Kirsten Sørensdatter døde i 1829, affattede han en fortegnelse over 

 hans ejede ind- og udbo, som fandtes ved hans regnskab. I stuehuset var der en daglig-

 stue med jernbilæggerkakkelovn og to alkover med indhold. Desuden et egetræsbord 

 med to fyrretræsbænke og en fyrretræs slagbænk, tre træstole og et blåmalet hænge-

 skab samt et urværk på væggen og et gevær. 

 I et kammer fandtes kærne, kurve, fade. Lygter, kar, trug, et egebord og et gammelt 

 rødt standskab. 

 I storstuen var der 2 fyrretræsborde og en asketræs dragkiste med fire skuffer, lås og 

 nøgle, hvori en del af afdødes klæder fandtes: et kattuns prikket tørklæde, et hvidt 

 tørklæde, tolv hagehætter og tre korsklæder, to huer, et uldent rødtavlet forklæde, et 

 rødstribet skørt med sort livstykke, en grønprikket kjole, et blåt hjemmesyet skørt og 

 tre blåternede særke. Så var der en stor egetræskiste, en mindre ditto og et blåmalet 

 egetræsskrin. Et lille egetræsskab og et lille fyrretræsskab 

 og en pyramide, som var på gården i Jakob Kahrs tid. Des- 

 uden var der to stolpesengesteder med indhold, 9 trætal-  

 lerkener, 1 tintallerken, 4 røde fade og en træstol. 

 Køkkenet og bryggerset var i samme rum med ½ kobber- 

 tønde i gruekedlen, ildklemme, jernrist og kedelkrog i  

 skorstenen samt diverse bryggekar, tønder og kobber- 

 kedler og øvrige køkkenredskaber. 

 Loftet blev brugt til opbevaring af kornsække, kuber 

 og spinderokken med karter. 

 I gården var der tre vogne, en jernplov med tilbehør,  

 en jernharve og en træharve, begge med tilbehør og tre 

  sæt seletøj samt hakkelseskiste med kniv og en gammel   

 slæde. 

 I stalden var herberget til karlen med alkove med indhold. 

 Der var 4 arbejdsheste, 5 køer, 6 kvier og 2 studekalve,  

 15 får med 10 lam, 1 so og 1 gris samt 5 bistader. 

 Han vurderede sin gård til i alt 400 rdl og med indbo og 

  besætning blev beløbet til 698 rdl. Heraf arvede de to sønner 

  hver 55 rdl, som blev udbetalt 25-7-1834. 

 

 I arkivet fandtes ligeledes den salgskontrakt og aftægtskontrakt, der blev oprettet 23-

 12-1832, da han overlod gården til sønnen Mads. Kunne familien enes, skulle han 

 fortsat bo sammen med sønnen og familien i stuehuset og have frit ophold i alle må-

 der, ellers skulle der indrettes en passende opholdsstue med køkken, ildsted og kakkel-

 ovn i gården, og desuden skulle han have madvarer, brændsel og penge årligt. Dette 

 blev nu ikke nødvendigt, han fortsatte på ”mad og mål”, som man sagde. 

 Aftægtskontrakten var jo også en garanti for ophold og ydelser, hvis der kom en ny 

 ejer af gården. 
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50: Terkild Rasmussen Bonde: 

 * o.1746 i Sivested, Tøstrup sogn, 

 + 21-12-1831 i Sivested som aftægtsmand hos sønnen Søren fra 16-3-1827. 

 Gårdfæster af sin fødegård under Vedø fra 3-5-1779, udskiftet i 1794. Den havde 

 gammelt nr.6 og lå midt i byen før udflytningen. Nu Havstedgård matr.nr.8. 

 Han fik auktionsskøde på gården 23-3-1824 af kaptajn Müller, Møllerup gods for 500 

 rdl. 

 Ved udskiftningen fik han en hovedlod nordvest for byen, en englod syd for denne 

 grænsende ind hertil og en englod vestligst i marken ved åen. 

 Gården bestod i 1791 af 10 fag stuehus, 14 fag lade, 13 fag stald og 5 fag tørvehus og 

 port. 

 I 1791 var Therkild Bondes besætning på 7 trækheste, 2 plage, 4 køer, 3 ungnød, 16 

 får med 6 lam og 2 grise. 

 

 Der findes en oversigt over fæstebøndernes hoveri til Vedø gods i 1791, ligesom for 

 landets øvrige godser, og et kort uddrag viser, hvor stor en belastning det daglige 

 hoveri var for den enkelte gård, og hvorfor det var nødvendigt med et stort hestehold 

 og også at have én eller flere karle på gården. De tre fæstebønder, som er med i slæg-

 ten, er Terkild Rasmussen Bonde (50), Jens Rasmussen Bonde (118), Jens Nielsen 

 Kahr (48) og Terkild Pedersen (56), som alle besad en helgård i Sivested af Hk: 6-1-

 0-1½ + skov-skyld: 0-1-1-2 3/4. Det årlige hoveri til Vedø var 21½ pløjedage, 49 

 spanddage og 214½ gangdage, fra 1-5 til 1-7 med 2 gangdage med 2 folk og 2 spand 

 heste, fra 1-7 til 1-10 med 4 gangdage med 2 folk og 2 spand heste og fra 1-10 til 1-5 

 med 2 gangdage med 2 folk og 2 spand  heste i hver uge. 

 Man pløjede, harvede og tilsåede godsets jorder, høstede og indkørte korn og hø, tær- 

 skede og rensede kornet, kørte møddingen ud efter at have blandet den med jord og 

 nedpløjede dette produkt, man gravede grøfter og satte stendiger, bjergede tørv og 

 brænde og foretog kørsel med korn og andet for godset, de såkaldte ”rejser”, og deltog 

 i klapjagter samtidig med, at man passede sin egen bedrift. 

 De dyrkede hver 60 tdr. rugland i alle marker, besåede og ubesåede, delt i 6 hovedvan-

 ge, 1.år boghvede, 2.år rug, 3.år havre, hviler herefter i 3 år, samt 6 små vange, 1.år 

 boghvede, 2.år byg, 3.& 4.år rug, hviler i 4 år. De kunne i et middel år høste 30 tdr 

 rug, 5 tdr. byg, 8 tdr. havre, 16 tdr. boghvede og bjerge 6 læs hø. De kunne have 8-12 

 fæhøveder og 16 får til at græsse på overdrevene om året. Sivested gårdene blev ud-

 skiftet i 1794, således at hver mand fik sin egen jord. 

 Gift med 

51: Ane Sørensdatter: 

 * o.1758. 

 + 15-11-1824 i Sivested, 66 år. 

 Børn: 

 a: Rasmus: * o.1779, + 5-4-1858 hos Mads Kahr, Sivested. 

 b: Søren: * o.1783, + 26-12-1863, overtog fødegården, se nr.30. 

 c: Jens: * o.1785, + 1-2-1857, gårdejer i Fannerup, Ginnerup sogn. Gift med brode- 

               Peders enke, Ane Terkildsdatter 15-12-1827. 

 d: Peder: * o.1789, + 17-3-1827, gårdejer i Fannerup, Ginnerup sogn. 

 e: Morten: * 3-5-1792, + 3-6-1792. 

 f: Mads: * 10-6-1793, + 4-11-1794. 
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 g: Anne Marie: * 7-10-1795, + 2-11-1829, gift med gdr. Rasmus Jensen Pip,  

        Nimtofte, (se Nimtoftegård slægten). 

 h: Else Marie: * 16-6-1798, + 25-2-1800. 

 i: Else Marie: * 1-7-1802, + 4-5-1871, se nr.25. 

 

52: Niels Hansen: 

 * o.1755, 32 år i folketælling 1787. 

 + 26-9-1797 i Koed, skifte startet samme dag i Vedø gods skifteprotokol s.103 ff.. 

 Ikke indført i kirkebogen,  som i perioder er noget mangelfuld ført. 

 

 Det oplyses i skiftet, at hans broder, Christen Hansen i Nimtofte, er formynder for 

 børnene. Han er død i Nimtofte 14-12-1814, 71 år, og må altså være født i Ebdrup 

 o.1743. Den eneste Christen da er Hans Christensens søn i Ebdrup * 21-2-1742, 

 konfirmeret 1759. Den eneste Niels Hansen i Ebdrup er ham, der er konfirmeret i 

 1761, født o.1745, hvor kirkebogen p.g. af to præsters død er mangelfuldt født, og der 

 er ikke født eller konfirmeret en Niels Hansen siden. Så enten er hans alder i folketæl-

 lingen sat mindst 10 år for lavt, eller også er opgivelsen af fødestedet i fæsteprotokol-

 len forkert. 

 Han fæstede et hus i Mårup, Nødager sogn under Ryomgård gods 12-4-1785 (fæste-

 protokol s.26). Det oplyses, at han var barnefødt i Ebdrup. 

 Fæster svigerfaderens gård i Kærende af HK: 7-2-2-2, 23-7-1787 under Ryomgård

 gods (fæsteprotokol s.31). 

 Han har ikke kunnet klare gården og fæster et hus i Koed under Vedø gods o.1795, 

 som på det tidspunkt hørte under Ryomgård. Fæstebrevet er tilsyneladende ikke be-

 varet i Vedø godsarkiv. Der er skifte efter ham i Vedø skifteprotokol med boopgørelse 

 på dødsdagen 26-9-1797 (s.103 ff.). Huset bestod af en stue med 2 bøgetræsborde og 

 3 ditto stole samt en jern bilægger kakkelovn, der var pantsat til Jens Thuesen i Eb-

 drup. Så var der et egetræs standskab og en ditto dragkiste med 4 skuffer og 2 fyrre-

 træs sengesteder med omhæng, dyner, og puder foruden et blåmalet fyrretræsskrin, en 

 pyramide og en fyrretræs vugge med dyne og puder. I bryggerset var diverse redska-

 ber, men ingen gruekedel. I stalden var der en sort ko på 13 år, som var pantsat til 

 gdm. Jens Thuesen i Attrup. Boet var insolvent, men den nye fæstemand lovede at be-

 tale de manglende 10 rdl. At Niels Hansen har haft økonomiske problemer fremgår af 

 en handel, der er indført under skiftet. 13-1-1796 solgte han sin jernbilægger kakkel-

 ovn, der stod i hans stue, til Jens Thuesen i Ebdrup, som så igen lejede den ud til  ham 

 for 4 mark, som skulle betales hvert år til Kyndelmisse. Han havde lejet sig ud til 

 Jens Rasmussen i Koed fra 1-11-1796 til 1-11-1797 for 10 rdl 4 mark samt lånt yder-

 ligere 2 rdl 2 skil. af ham. Pengene var betalt forud, men han kom kun til at arbejde til 

 Sct. Hans dag 1797, som svarede til 7 rdl 10 skil, så resten skulle betales tilbage. 

 

 Ifølge Vedø godsarkivs fæstebreve blev huset bortfæstet til Laurs Andersen Aastrup 

 13-2-1798, som skulle ægte enken og betale 24 rdl i indfæstning. Der fandtes samtidig 

 en vurderingsforretning af huset sted. Det bestod af en længe på 10 fag liggende syd-

 nord. Fra nord var der korngulv, tærskelo, stue med 2 fag godt fjælleloft og 1 fag vin-

 due lagt i bly, bryggers og tørvehus, hvortil var bygget 2 fag kostald. Bygningen be-

 stod af ege under- og fyrretræs overtømmer med klinede vægge og stråtag, på vestsi-

 den var der fodstykker af egetræ på østsiden stod tømmeret på sten. Huset trængte til 

 nye fodstykker og nyt tag, men når det blev udført, var huset i fin stand. 
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 Ved udskiftningen i 1794 var huset blevet tillagt 4 skp 1/12 jord af byens jorder, og 

 fæsteren skulle 1-11- hvert år betale 8 rdl 4 mark i hus- og jordafgift til Vedø gods. 

 Desuden skulle han udføre husmandshoveri til godset, som bestod i tilsagte rejser, ind-

 kørsel af tørv og korn samt klapjagter. Samtidig skulle han udrede følgende årlige 

 nannest (afgift) til præst og degn i Marie Magdalene sogn: 

 Til præsten: 1/11 del af 44 mark brød, ½ gås, 1 ses æg og 5 pund ost samt 1 dags ar-

 bejde i høst eller høslet. 

 Til degnen: 1/11 del af 44 mark brød, ½ gås og 1 snes æg. 

 

 Laurs Andersen Aastrup overlod med godsherskabets billigelse og efter frasigelse i 

 retten huset 19-11-1799 til Albert Jensen, som nu betalte 30 rdl i indfæstning. Der var 

 samtidig en ny vurdering af huset med lidt mere beskrivelse end i 1798. Fra syd var 

 der 3 fag til ovn, skorsten og tørvehus. Ovn og skorsten var opført i ubrændte sten, 

 mens skorstenspiben, som gik gennem taget, var opmuret i brændte sten. Så fulgte 2 

 fag stue med 3 vinduer og fjælleloft samt et sidekammer, herefter lo, korngulv og få-

 resti, som vel må være de 2 fag tidligere nævnte kostald. Taget bestod mest af lang-

 halm, men mod øst var der iblandet lyng. 

 

 Gift i Nimtofte, indført i Koed kirkebog, 10-12-1785 (ved trolovelsen er han fra Må-

 rup, hun er Peder Andersens datter i Kærnede) med 

53: Johanne Pedersdatter: 

 * 23-11-1760 i Kærende, Koed sogn, 

 + 16-11-1828 i Nimtofte, 70 år, fattiglem. 

 Børn: 

 a: Hans: * juni 1786, 1 år i folketælling 1787, + 28-5-1843 i Koed, bolsmand. 

 b: Peder: * 18-1-1789, + 26-8-1835 i Battrupholt, Vivild-Vejlby sogn, Indsidder. 

 c: Christen: * 18-9-1791,+ 6-11-1857 i Rostved, Thorsager, gårdejer. 

 d: Jens: * 5-11-1793. Se nr.26. 

 e: Anders: * 5-7-1797 i Koed, kom herfra til Thorsager i 1820. 

 

 Ifølge skiftet efter hendes mand og fæsteprotokollen blev hun igen gift i 1798 med 

 Laurs Andersen Aastrup. Vielser mangler dette og flere år, og parret forsvinder 

 sporløst efter 1799. 

 

 Koed kirkebog begynder først 1760 og er i perioder meget dårligt ført. Bl.a. er sønnen 

 Hans ikke indført, men i lægdsrullen er fødestedet angivet til Kærende. Ligeledes er 

 sønnen Anders ikke indført, men fødselsdato og år fremgår ligeledes af lægdsrullen. 

 Efter Niels Hansens død figurerer enken, børnene og svigerfaderen ikke i folketællin-

 gerne eller kirkebogen, men ifølge lægdsrullerne opholdt børnene sig både i Koed og i 

 de omliggende sogne, til de blev voksne. 

  

54: Søren Jensen Hellie: 

 * 13-12-1761 i Liltved, Fausing sogn. 

 + 31-7-1831 i Liltved, Fausing sogn. 

 Han var hjulmand i Fjellerup by og sogn i 1794, men flyttede tilbage til Liltved 

 allerede i 1795 ifølge lægdsrullen. Antagelig har han det første år efter giftermålet 

 boet i Ring i Øster Alling, da den ældste datter hverken er født i Fausing eller Fjel-

 lerup sogn. 
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 I lægdsrullen kaldes han ”hjulmand” under sønnen Jens og Søren Jensen Hellie ved 

 sønnen Jørgen, i alle tilfælde har han antagelig været indsidder under Gl. Estrup i 

 Liltved fra 1795 til 1813. I folketælling 1801 var han hyrde i Liltved og bosat med 

 familien i hyrdehuset. I 1813 flyttede han til Tøjstrup i Vejlby sogn, hvor han ved 

 datteren Kirstens konfirmation i Fausing i 1815 benævnes som ”selvejerhusmand”. I- 

 følge Fausing sogns tilgangsliste vendte han og familien tilbage til Fausing sogn i 

 1818, hvor han anføres som indsidder og 53 år gl. Indsidder i Liltved 1819, i Dram-

 melstrup 1822. Hyrde i Drammelstrup i 1823. Indsidder i Liltved 1826. 

 

 Der er skifte efter ham i Gl. Estrup skifteprotokol 5-8-1831 s.377. Han var en meget 

 fattig indsidder i Liltved, og der var intet at arve efter ham. Dødsfaldet blev anmeldt 

 1-8, men registreringen kunne først finde sted 5-8, da liget indtil da lå i stuen. Boet 

 bestod af en gammel kiste med afdødes klæder, som bestod af en kjole og to veste, en 

 lang blå kappe, et par hvide vadmels bukser, et par støvler, 2 par strømper og en hat, 

 et sengested med dyner, puder og lagner, 2 gamle sivstole, et naverbor, to hugjern og 

 et spigerbor, en tællestol, en jerngryde, en messingkedel og nogle baljer 

 

 Gift o.1790 i Øster Alling sogn, kirkebogen mangler før 1814, med 

55: Anne Margrethe Jørgensdatter Ell: 

 * o.1766 i Ring Skovhus, Øster Alling sogn. 

 + 26-5-1814 i Tøjstrup, Vejlby sogn, Sønderhald herred. 

 Børn: 

 a: Anne Kirstine: * o.1792, 9 år i folketælling 1801, ugift i 1831. 

           Uægte datter Ane Margrethe Pedersdatter * 6-8-1822 i Dram- 

           melstrup, Fausing sogn, far: indsidder og gift mand Peder Jensen 

           Pork i Liltved. Hun blev konfirmeret i Auning i 1838. 

 b: Jens: * 2-1-1794 i Fjellerup sogn og by, indsidder i Bode, Ørsted sogn i 1831. 

 c: Jørgen: * 6-5-1796, + 18-1-1802. 

 d: Kirsten: * 13-6-1798. Lever ugift i 1831. 

 e: Bodil Marie: * 13-11-1800, tvilling. Lever ugift i 1831. 

 f: Anne: * 13-11-1800, + 11-1-1801, tvilling. 

 g: Jørgen: * 17-1-1804. Lever i 1831. 

 

 Gift 2, forlovet 14-11-1817 i Vejlby, med Maren Frandsdatter af Vester Alling  

 * o.1797, + 22-5-1843 i Auning, 46 år, fattiglem. Vielsen skete ved hendes hjem i 

 Vester Alling, men er ikke indført i kirkebogen dér. 

 Børn: 

 h: Ane Margrethe: * 11-9-1818 i Liltved. 

 j: Marie Kirstine:  * 18-11-1819 i Liltved. 

 k: Ane: * 21-5-1822 i Drammelstrup, Fausing sogn. 

 l: Frands: * 25-9-1823 i Drammelstrup.  

 m: Niels Christian: * 17-5-1826, + 21-5-1826 i Liltved. 

 n: Peder: * 8-2-1828 i Liltved. Konfirmeret i Auning 1842. 

 o: Niels Christian: * 22-10-1830, + 13-6-1831 i Liltved. 

  

56: Terkild Pedersen: 

 * o.1736 i Skiffard, Tøstrup sogn, 24 år i sessionslisten 1760, født i Skiffard, 

 + 14-1-1811 i Sivested, ”71” år. 
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 Gårdfæster i Sivested under Vedø fra 24-5-1770, konens fødegård, som på Matrikel-

 arkivets udskiftningskort har nr.7 i Sivested by. I 1791 bestod gården af 14 fag stue-

 hus, 19 fag lade, 16 fag stald og 5 fag tørve- og porthus. 

 I 1791 var hans besætning på 6 trækheste, 2 plage, 3 køer, 3 ungnød, 10 får med 4 lam 

 og 2 grise.  Hk: 7-5-3-1 + skov 0-7-0-1. Se under nr.50. 

 Ved udskiftningen i 1794 fik han en toftelod ved gården midt i byen, hvor gården sta-

 dig ligger, en hovedlod nord for byen, en englod syd for byen ved Sundet og en eng-

 lod vestligere ved Vedø skel. 

 Der er skifte efter ham i Vedø gods skifteprotokol 11-1-1811. 

 Gift med 

57: Anne Malene Rasmusdatter: 

 * o.1745 i Sivested, Tøstrup sogn, 

 + 5-5-1809 Sivested, 64 år. 

 Der er skifte efter hende i Vedø gods skifteprotokol 7-6-1809, hvor de umyndige 

 børns farbroder, Rasmus Pedersen, i Skiffard på Scheels gods, var formynder. 

 I stuehuset var der to stuer, den første med to alkover, fyrretræs bord med to bænke, et 

 fyrretræs hængeskab og et rødmalet fyrretræs standskab, et par stole og en jern bilæg-

 ger kakkelovn, den anden med et egetræs stolpesengested, som var datteren Birthe 

 Maries, en dragkiste og et jernbundet skrin, et lille skab, et fyrretræs bord på egetræs-

 fod, en stol og et gammelt skab. Så var der spisekammer også kaldet ølkælderen med 

 det sædvanlige bohave, ligesom køkkenet, der også var bryggers. I huggehuset fandtes 

 redskaber til  dagligt brug, men også en malkeskammel. 

 Besætningen bestod af 5 heste og 1 føl, 3 køer, 2 kvier og 1 kalv samt 9 får, som  til-

 hørte børnene, som havde sat dem ind i besætningen. Da moderen døde, var der også 

 en so med 2 grise i besætningen. 

 Da konen døde i 1809, var boet insolvent, og det samme var sikkert tilfældet nu, men 

 skifteprotokollen slutter her. Sønnen Rasmus overtog som nævnt fæstet og antagelig 

 også gælden. 

 Børn: 

 a: Kirstine Marie: * o.1769, + 1-5-1824 i Aarhus Domsogn, gift 1796 med matros 

             Niels Offenberg, Grenaa, senere Aarhus. 

 b: Else Marie: * o.1770, + 15-2-1829 i Aarhus Domsogn, gift 12-3-1800 med  

      kornmåler Christen Christensen, Aarhus. 

 c: Anne Margrethe: * o.1774, + 11-11-1843 i Aarhus domsogn. Gift 2. 15-8-1824 i 

                Domsognet med matros Niels Offenberg. Bosat i Aarhus 1809. 

 d: Birthe Marie: * o.1776, tjener i Ginnerup 1809, hjemme i 1811. 

 e: Bodil Marie: * o.1779, + 26-4-1835, gift med hmd. Anders Sørensen, Sivested. 

 f: Peder: * o.1783, ved 1.Jydske Infanteriregiment 1809, som var på Sjælland i 1811. 

 g: Rasmus: * o.1785, hjemme i 1809, se nr.28. 

 h: Mariane: * o.1789, hjemme i 1809, tjener i Mårup mølle i 1811. 

 

58: Palle Davidsen: 

 * 25-4-1762 i Nimtofte by og sogn. 

 + 20-4-1812 i Sivested, Tøstrup sogn. 

 Ved faderens skifte i 1785 var han i smedelære hos smedemester Christian Gyberg i 

 Aarhus. 

 Smed og jordløs husmand i Sivested, senere også jordejer. Smedeloddens Hk: 0-2-2-2. 
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 Ifølge forsikringsprotokollen 1809 var stuehuset på 11 fag, 9 alen dyb, bindingsværk 

 med ege under- og fyrretræs overtømmer, murede vægge og stråtag, heraf 7 fag til 

 stue, kammer, gang og køkken med 1 skorsten samt 4 fag til tørvehus. 

 Nordre længe var på 8 fag 8 ¼ alen dyb, med klinede vægge, og stråtag, til lade, lo og 

 stald. Smedjen lå for sig selv og var ejet af bymændene i Sivested. 

 Han købte en udlod af Vedø gods, Krogsgaard lod, på Tøstrup mark, Hk: 1-5-3-1 + 

 skovskyld 2 3/5 album for 152 rdl 25-6-1802. Han købte sit påboende hus i Sivested, 

 som var udskiftet af fællesskabet med Hk: 0-2-2-2, 8-6-1807 af Vedø gods for 300 rdl. 

 

 Der er skifte efter ægtefællerne i Rougsø m.fl. 

 herreders skifteprotokol (Grenå) 23-4-1812. I 

 dagligstuen var der et fyrretræs bord med ege-

 træsfod, to fyrretræsbænke og to træstole, et 

 fyrretræs standskab med lås og nøgle, en fyr-

 retræsslagbænk, et 24-timers stueur i kasse, en 

 jernbilægger kakkelovn, to malede billeder og 

 fem billeder med glas for. Der var en blik lyse-

 stage med ”profitte” d.v.s. en lysestage, hvori 

 der kunne sættes lysestumper af sparsommelig-

 hedshensyn, diverse flasker og krukker samt et         Smedehuset som Johannes Kahr huskede det 

        spejl med ramme, en uldsaks, en gammel salmebog og en huspostil. Der var to alkove-

 sengesteder med alt tilbehør. Mest interessant er næsten en violin og på loftet et kla-

 ver. Altså et hjem med musik! 

 I den anden stue var der et fyrretræs stolpesengested med indhold, et asketræschatol 

 med fyrretræs overskab, en blåmalet egetræs kiste, 2 træstole og et rundt asketræsbord 

 samt tre skilderier. 

 I køkkenet var der diverse redskaber foruden en stor kobberkedel i gruen, men mest 

 interessant er et fiskefad og to kaffemaskiner og en porcelæns kaffekande, så kaffen 

 var altså kommet til Sivested. 

 Besætningen bestod af 3 køer og 4 får med lam samt 3 ældre lam, i sogris, som op-

 holdt sig i smedjen, 3 gæs og 1 gase. 

 Smedehuset var på 4 fag og lå på svigersønnen Rasmus Therkildsens grund, som 

 overlod hus og grund til boet. Der var en dobbelt bælg, to armbolte, to forhamre, to 

 håndhamre, otte bråde, seks mejsler, tre smedetænger, fem nagletov, en skokiste med 

 behør, en spærhage, to små slibetrug, fem file, en jern kugle, en malm morter med 

 støder og et skødeskind samt en slibesten med jernaksel. 

 Boet gik på offentlig auktion, og resultatet efter, at udgifterne var fratrukket, blev lige 

 knapt 2500 rdl, og det betød, at hver af de 5 sønner arvede godt 355 rdl og de to døtre 

 177½ rdl, så smedefolkene sad godt i det. Til sammenligning var den bedste ko vurde-

 ret til 50 rdl ligesom den 1 lispund 2½ pund store kobberkedel i gruen. 

 

 Gift i Tøstrup o.1790 med 

59: Kirsten Jensdatter: 

 * o.1767 i Sivested. 

 + 22-3-1812 i Sivested, Tøstrup sogn. 

 Børn: 

 a: David: * 21-12-1791, + 18-5-1860, smed og husmand i Homå. Har fremstillet en 

                  plov, der var udstillet ved Ungskuet i Herning 1982. 
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 b: Berthe / Birthe Kirstine: * 30-7-1793. Se nr.29. 

 c: Jens Peder: * 15-7-1795. Flytter til Koed sogn i 1819. 

 d: Ane Elisabeth: * 3-7-1797, + 11-4-1875 i Mårup, Nødager, enke, husejerske. 

 e: Hans Hendrik: * 2-6-1799, karl hos broderen, Frantz, i 1860. Gift i Garnisons 

            kirke, København 12-6-1833, soldat ved 1. Jyske Regiment. Død i 

            Hals sogn, Aalborg 30-11-1877. Gift, tidl. husmand. 

 f: Peter: * 1-10-1801, + 16-5-1859 i Sivested, gift aftægtsmand. 

 g: Frantz: * 10-12-1803, + 24-1-1890, ejer af Dalkærsminde, Fladstrup, Lyngby 

                    sogn. Indremissionær, slægtstavle på Google. Foto i Indre Missions Histo-

                    rie 1912. 

 h: Rasmus Funder: * 12-6-1806. Gårdejer i Sønderskov, Nimtofte, gift 2. i Tøstrup 

               12-3-1853. + 26-12-1871. 

 

60 + 61 = 50 +51. 

 

62: Mikkel / Michel Rasmusen (Hougaard): 

 * 10-2-1767 i Svendstrup, Nimtofte sogn, 35 år i folketælling 1801, 

 + 5-6-1838 i Koed som aftægtsmand hos svigersønnen, 71 år. 

 Gårdfæster i Koed under Vedø gods på forgængerens gård, fæstebrev 20-12-1793. 

 I landgilde betales hvert år 1. november 2 tdr. ren rug, ligesom der ydes hoveri af en 

 hel gård, Hk: 6-2-0-0 + skovskyld 0-0-2-1½. Indfæstning betalt, beløbet ikke nævnt. 

  Gift o.1794 (ingen bryllup ført dette år eller i 1788) med 

63: Maren Sørensdatter: 

 * 31-3-1766 i Koed by og sogn, 35 år i folketælling 1801. 

 + 23-8-1818 i Koed by og sogn, ”47” år. 

 Hun var gift 1. o.1788 med enkemand og gårdmand i Koed Søren Andersen, + 30-

 10-1793, mens der i kirkebogen ståe 6-8-1794, 46 år gammel. Hans afdøde kone, 

 Birthe Rasmusdatter, + 19-8-1788 i Koed, 35 år, gift i Koed 23-4-1777, som han 

 også havde børn med. Han var lægdsmand. 

 

 Skifte efter lægdsmand Søren Andersen i Koed i Vedø godsarkiv 31-10-1793 ff.: 

 Enken Maren Sørensdatter med lavværge Søren Rasmussen Bjerregaard i Koed, børn: 

 Birthe 4 år, Rasmus 2 år, formynder morfader Søren Sørensen Thuesen, Koed. Af 

 forrige ægteskab med Birthe Rasmusdatter: Kirsten 15 år, Anders 13 år, formynder 

 morbror Søren Rasmussen Koch i Koed. 

 Der var en (daglig) stue med fyrbord og to bænke, tre træ lænestole og to træ stole, to 

 panel sengesteder med omhæng, dyner, puder og lagner, et klokkeværk, en egekiste 

 med lås, nøgler og messingbeslag, en tavlet, et lille spejl og fire skilderier, en kiste 

 med lås, nøgle og sengetøj, da et af børnene lå deri om natten!, to tin lysestager, tre 

 tintallerkener og seks stentallerkener samt en gammel bibel og en jern bilægger kak-

 kelovn. I den anden stue var et fyrretræsbord, en egetræskiste med lås og nogle, en 

 egetræs dragkiste med lås, nøgler og messing beslag, et lille fyrretræs skab, tre træ 

 lænestole og en træstol, to egetræskister med jernbeslag og et egetræs skrin, et fyrre-

 træs hjørneskab, et lille fyrretræs skrin, et syskrin og en blåmalet tavlet samt et fyr-

 retræs sengested med dyner, puder, lagner og omhæng samt to opslåede sengesteder 

 med samme indhold (indbyggede alkover). Kammeret, som lå ved den yderste stue, 

 blev brugt til opbevaring af diverse til husholdningen. Bryggerset var også køkken 

 med ½ kobbertønde i gruen, kedler i messing og kobber, jern gryde og pande, udstyr 
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 til brændevinsbrænding og ølbrygning, kedelskrog og klemme til skorstenen, puster 

 og håndslibesten, og et herberge (ved hestestalden) med et opslaget sengested med 

 diverse puder, dyner og lagner, samt huggehus med tællestol og redskaber.  

 Besætningen bestod af 10 heste, 4 køer, 2 kvier og 2 stude, 16 får, 2 lam og 1 vædder, 

 3 gæs og 1 gase, samt 2 galtgrise. Der var tre trævogne med beslag og alt tilbehør, en 

 jern plov og en træ bagplov samt to træharver, alt med tilbehør. Alt i alt et solidt bo. 

 Skiftet sluttede med et lille overskud, som skulle bruges på børnene af begge ægteska-

 ber, hvilket enken og hendes fæstemand, Michel Rasmussen af Svendstrup (Nimtofte) 

 lovede at opfylde. Han underskrev sig 23-12-1793 som enkens trolovede og kommen-

 de fæster af gården: M.R.S. 

 I Vedø godsarkiv findes der syn over gården 5-12-1793 i forbindelse med, at den nye 

 fæster, Michel Rasmussen, overtog denne. Stuehuset var på 9½ fag, 28 alen langt 8 ¼ 

 alen bredt inden væggene, af egebindingsværk under- og fyrretræs bindingsværk  over-

 tømmer, dels murede dels klinede vægge med halm tag og loft over 5½ gulv og med 

 14 små vinduer indlagt i bly, samt opmuret ovn og skorsten af rå sten, mens skorstens-

 piben var af brændte ditto. 

 Stald- fæ- og porthus raden bestod af 15 fag 36 alen lang, 6½ alen bred af fyrretræs-

 tømmer og klinede vægge. 

 Lade raden bestod af 11 fag 29 alen lang og 7 3/9 alen bred af egetræs under- og fyrre-

 træs overtømmer med murede og klinede vægge og halmtag. 

 Fårehus raden bestående af 5 fag 14 alen lang 5½ alen bred af egetræs under- og fyrre-

 træs- og elletræs overtømmer med klinede vægge og halmtag. 

 

 Børn i Maren Sørensdatters 1. ægteskab: 

 a: Birthe: * 9-8-1789, 13-6-1830 i Koed, gift med Anders Jensen Adam. 

 b: Rasmus: * 6-3-1791, ved hans konfirmation i 1806 står Michel som stedfar. 

 c: Søren: * 21-12-1792 men noteret i 1793, * & + før faderens skifte 31-10-1793!. 

 

 Børn i sidste ægteskab: 

 d: Søren: * o.1795, bolsmand i Koed 1840. 

 e: Mette Kjerstine: * o.1797, se nr.31. 

 f: Elle / Ellen: * o.1798, gift med Thomas Sørensen, efterfølger på gården. 

 g: Rasmus (Bjerregaard): * 6-5-1799, gårdmand i Koed 1845. 

 h: Jens: 9-10-1802, gårdejer i Koed i 1834, i Kærende 1845. 

 i: Karen: * 25-6-1805, gift med bysmed Jens Christensen, Floes, Virring sogn, i 

                   1840 & 45 smed i Ørsted by og sogn. 

 j: Niels: * 21-10-1809, gift og bosat i Koed 1844. 

 

 Koed kirkebog er meget unøjagtigt ført til omkring år 1800, mange glemte indførsler 

 om dåb, vielse og begravelse, også unøjagtigheder. Det bærer præg af, at en udefra 

 kommende har indført en stabel notater fra en bordskuffe til kirkebogen, bl.a. er Søren 

 Andersens død fuldstændig forkert, og sønnen, Søren, er født et år tidligere, end ind-

 skrevet, ligesom hans død slet ikke er med, selv om han ikke eksisterer i skiftet efter 

 faderen. 
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2 x tip-oldeforældre: 

 

96: Niels Madsen Kahr: 

 * o.1699. 

 + mellem 1788 og 1791 i Sivested, kirkebogen mangler. 

 Gårdfæster i Sivested under Vedø fra før 1744 til 5-6-1788. Gården var en helgård 

 med Hk: 6-1-0-1 11/24 + skovskyls 0-1-0-2 12/24. Han var vurderingsmand ved 

 skiftet efter Terkild Jensen i Sivested 13-3-1744, hvor han da var bosat i Sivested. 

 

 Gift 1. med Lisbeth Madsdatter, + 12-8-1761 i Sivested, ingen børn, men hendes 

 bror, Jens Kahr i Skofferhuset, er arving, så det er nok hende, der har medbragt 

 "Kahr"navnet. Vedø godsarkiv skifteprotokol 13-8-1761. I skiftet efter denne Jens 

 Kahr 3-4-1769 var han enkens lavværke og benævnes afdødes ”broder”, som må dæk-

 ke over ”svoger”. 

 I skiftet efter Lisbeth Madsdatter var der i stuehuset en daglig stue med et egetræsbord 

 og et egetræsskab, en stol, to skrin og et egetræs stolpesengested med indhold. 

 I den anden stue var der et fyrretræsbord, en egetræs halvkiste, en større egetræskiste 

 med enkens klæder, som hun i hendes dødsstund havde givet bort, to gamle træstole 

 og et gammelt fyrretræs sengested med indhold. 

 Så fulgte den såkaldte kælder med skab og tønder og bryggerset med gruekedel, mes-

 singkedel, malmgryde, kærne med stand, håndkværn med sten, tønder og bagetrug, 

 flødespand samt rist og ildtang i den åbne skorsten, som fungerede som ”køkken”. 

 I karlekammeret, herberget kaldet, var der et sengested med behør samt hakkelseski-

 sten, som her stod tørt og findes nævnt i de fleste herberger. I gården fandtes tre træ-

 vogne med behør af seletøj m.v., en plov med behør og to harver. Der var et huggehus 

 med redskaber og seks bistader. 

 Besætningen bestod af 8 heste, 4 køer, 3 kvier, 2 kalve, 20 får med 12 lam, 3 svin og 6 

 gæs. 

 Gælden oversteg indtægten, så der blev intet at arve til den myndige arving, Jens Kahr 

 i Skofferhuset, som heller ikke var mødt op til skiftet. 

 Da Niels Madsen overlod gården til sønnen, Jens. 5-5-1788, siges det i fæstebrevets 

 afståelseskontrakt, at han var 89 år og havde været sengeliggende i 6 år. Datteren Eli-

 sabeth havde værdier for 67 rdl stående i gården, som hun skulle have samt frit bryl-

 lup. 

 

 Gift 2. med 

97: Esther Jensdatter: 

 * o.1736. 

 + 18-2-1803 i Sivested. 

 Børn: 

 a: Jens: * o.1763, har fødegården, se nr.48.. 

 b: Lisbeth / Elisabeth: * o.1767, formynder: Andreas Poulsen i Teglbrænderhuset. 

 

98: Søren Pedersen Hougård: 

 * o.1733, måske broder til nr.124, til Niels Pedersen Hougaard, Nimtofte * o.1727 

 og søn af Peder Hougaard, Attrup, Koed sogn, som ofte var fadder. 

 + 21-9-1809 i Nimtofte by og sogn, 76 år. 
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 Fæster af Nimtoftegård, gård nr.4 i Nimtofte, under Ryomgård fra 26-11-1763 til 2-

 12-1802, hvor han købte gården fri til selveje for 1.200 rdl. Fra før 1816 gård nr.3. 

 

 Ryomgårds hoveriprotokol fortæller lidt om hoveriet til hans gård i 1800. Hoveriet var 

 inddelt i spanddage, hvor hver gård sendte en voksen karl med et spand heste til god-

 set. Dem var der 40 af på et år. Desuden var der 128 gangdage, hvor fæstebonden 

 sendte en voksen karl eller ved høstarbejde også en pige til godset. Arbejdet bestod af 

 høslet, skovning, rensning af åerne, grus hentning, lyngslet, tækning, humlebjergning, 

 klapjagt, transport af solgte varer, de såkaldte ”rejser”, gødningsblanding og udkørsel, 

 rengøring af  godsets stalde og alt muligt andet. Se nr.92 i Nimtoftegård-slægten. 

 

 Brandtaksationen 1802 beskrev hans gård således: stuehuset var 9 fag langt med ege 

 over- og undertømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til stue, kammer, køkken og 

 bryggers, med loft vinduer, døre, 2 skorstene og bageovn. Lå vist mod nord i gården. 

 Der var tilbygget 4 fag til stuehusets østerende til stald og hakkelseshus. Østerhuset 

 bestod af 15 fag som stuehuset, indrettet til lade, fæ- og fårehus. Vesterhuset bestod af 

 8 fag som stuehuset indrettet til lade, lo og vognport. Der findes et grundrids af Nim-

 toftegårdene på et gammelt bykort i Rigsarkivet i Viborg fra 1799. 

 

 Gift med 

99: Mette Pedersdatter: 

 * o.1742. 

 + 4-8-1831 i Nimtofte, 89 år. 

 Hun havde ophold hos sønnen, som arvede hende efter afkald 1802 fra sønnen Ras-

 mus Sørensen og svigersønnen Jens Kahr i Sivested (Nr.Dyrs herreds skifteprotokol 

 1802 s.957). 

 Børn: 

 a: Peder: * 12-6-1764, + 28-10-1764. 

 b: Peder: * 11-8-1765, ejer af fødegården. 

 c: Rasmus: * 14-8-1768. 

 d: Anna: * 31-7-1775, gift med Jens Nielsen Kahr i Sivested, se nr.48. 

 

100: Rasmus Jensen (Bonde): 

 * i Sivested, 

 + før folketællingen 1787, måske i 1779, hvor sønnen overtog fæstegården. 

 Fæstebonde i Sivested under Vedø, Hk: 5-7-1-½. Nævnt endnu 1775. Skiftet efter 

 broderen Terkild i 1744 giver oplysning om hans familieforhold, se nr.200. 

 Gift 1. i Ebdrup 3-10-1734 med 

101: Anne Pedersdatter: 

 *: Det har ikke været muligt at finde hende født i Ebdrup, så hun er antagelig flyttet til 

 sognet før giftermålet. Hendes forlover var Morten Christensen, som også var forlover 

 for Karen Pedersdatter, som blev gift i Ebdrup 8-4-1731 med Peder Attrup. Hun er 

 heller ikke født i sognet. Morten Christensen blev gift i Ebdrup 2-10-1701 med Dore-

 the Hansdatter, som døde 19-3-1738 samme dag som hendes broder Rasmus Hansen i 

 Bugtrup, Kolind. Morten Christensen fik ikke børn, men da Peder Attrup 16-5-1734 

 fik døbt tvillingedrenge var hans kone gudmor til sønnen Rasmus, og Karen Peders-

 datters moder, desværre uden navn, gudmor til sønnen Peder, så eventuelt er Morten 

 Christensen svoger til Annes og Karens mor. 
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 + november 1766 i Sivested, skifte i Vedø godsarkiv 24-12-1766. Boet var så ringe, at 

 Peder og Karen fragik arv, de to andre brødre skulle hver have et godt lam, og den 

 yngste søster, Maren, skulle foruden at dele moderens klæder med søsteren Karen og-

 så have et egetræs sengested, som stod i stuen, og som allerede hendes farmor, for 

 længst afdøde Maren Rasmusdatter havde lovet hende. 

 Børn: 

 a: Jens: * o.1734, + 1815, gårdfæster i Sivested, se nr.118. 

 b: Peder: * o.1739, + 1787, gårdfæster i Sivested. 

 c: Therkild: * o.1746, + 1831, fæster af fødegården, se nr.50. 

 d: Karen: * o.1747, gift med husmand Niels Rasmussen i Skiffard, Skeel gods. 

 e: Maren: tjener på Vedø i 1766. 

 

 Gift 2. i Koed 23-6-1767 med Maren Nielsdatter: + 4-1-1797, 81 år gl., i Sivested. 

 

106: Peder Andersen: 

 * o.1734, 54 år i folketælling 1787, 

 +, ikke fundet død, kirkebogen er mangelfuldt ført. 

 Gårdfæster i Kærende under Vedø gods. 

 Gift med 

107: Ane Jensdatter: 

 * o.1722-1731, det sidste årstal er nok det mest sandsynlige, da de har en datter, 

 Karen, på 17 år i 1787, * 18-3-1770. De to døtre er eneste børn. 

 + 18-11-1787 i Kærende, 65 år. 56 år i folketælling 1787! 

 Begge bor på aftægt i 1787 hos datteren og svigersønnen i Kærende. 

 

108: Jens Sørensen Hellie: 

 * 22-2-1733 i Auning. 

 + 1-5-1814 i Liltved, Fausing sogn. 

 

 Bonde og gårdbeboer i Liltved i folketælling 1787 og 1801. Han var antagelig fæster 

 af svigerfaderens gård under Gl. Estrup. 

 Husfæster i Liltved under Gl. Estrup 1-3-1803 ifølge fæsteprotokollen af ½ hus med 

 Hk: 1 skp 2 fjr., så længe han lever, og hustruen bagefter i hendes enkestand. I land-

 gilde og huspenge betales årligt 3 rdl 4 mark, eller i stedet for den ene rdl forrettes 

 26 dages årligt hoveri til godset eller ved godsets fiskeri, udover at han skulle hjælpe i 

 høstens og tørvebjergningens tid samt ved klapjagter samt spinde hovspind til brug 

 ved fiskeriet (net). 

 

 Der er skifte efter ham i Gl. Estrup skifteprotokol 28-5-1814 s.156b+186b. Foruden 

 enken var der kun de tre sønner Søren, Anders og Rasmus levende af alle børnene. 

 Huset bestod af stue med et fyrretræs bord på fod med 2 fyrretræsbænke, 2 lænestole 

 og 1 lille ditto, en jern bilægger kakkelovn, som var vurderet til 8 rdl, et madskab, 1 

 spejl og to halve sengesteder med omhæng, puder, dyner og lagner, samt 3 skilderier 

 og nogle krukker. I storstuen fandtes en malet fyrretræs kiste med afdødes klæder, 

 bl.a. en gammel vadmels kjole, nogle undertrøjer og underbukser, 2 par læderbukser 

 og et læderliv, 2 par strømper, 9 blå skjorter, en grøn  og en grå hue og en gammel 

 hat. Så var der 2 pyramider med 2 brændevinsglas, en stenkrukke, en thepotte og et 
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 par halv pot flasker. I spisekammeret var de sædvanlige redskaber til brug i hushold-

 ningen, det samme i køkken og bryggerset, hvor kobber grue kedlen til 8 rdl var hu-

 sets dyreste stykke inventar sammen med kakkelovnen. Stalden var hjemsted for en 

 ko, der havde fået to kalve til 20 rdl og 2 får med 2 lam til 10 rdl. Boets vurdering var 

 på 94 rdl. 

 Skiftet fortsatte 20-10-1815, hvor den ældste søn, Søren, meddelte, at han ikke ville 

 arve noget, da han i forvejen havde fået det, der tilkom ham, så alene broderen Ras-

 mus skulle arve sammen med hans moder. Boets overskud var i alt 32 rdl, hvoraf de 

 derfor hver arvede halvdelen. 

 

 Gift 1 i Fausing 25-5-1759 med 

109: Kirsten Nielsdatter Housch: 

 * 1-11-1739 i Liltved, Fausing sogn, 

 + 28-3-1771 i Liltved, Fausing sogn. 

 Børn: 

 a: Birthe Kierstine: * 18-10-1759, + 1-11-1759. 

 b: Søren: * 13-12-1761, hjemme i 1787 og soldat. Se nr.54. 

 c: Dødfødt barn: *+ 8-4-1764. 

 d: Udøbt pige: *+ 27-10-1765. 

 e: Niels: *+ 27-9-1767, hjemmedøbt. 

 h: Bole Marie: * 2-2-1769, + før 1814 uden arvinger. 

 

 Gift 2 i Auning 7-6-1771 med Karen Andersdatter af Tårup, + 6-5-1808 i Fausing. 

 Der er skifte efter hende i Gl. Estrup skifteprotokol 31-8-1808, s.114. Man vedtog, at 

 de to sønner skulle arve halvdelen af boets værdi, som blev sat til 44 rdl, og som stod i 

 en jern bilægger kakkelovn, en dragkiste af fyrretræ med fire skuffer, et egestolpe sen-

 gested med indhold af dyner, puder og lagner, en ¾ kobber gruekedel og 2 får. Disse 

 effekter skulle først udleveres dem efter Jens Hellies død, hvilket i øvrigt ikke skete, 

 uden at det blev bemærket i skiftet efter ham. 

 Børn: 

 i: Kirsten: * 31-5-1772, + før 1801. 

 j: Birgitte Kierstine: * 16-6-1774, + 3-7-1774. 

 k: Anders: * 16-5-1777, + 12-10-1814 i Liltved, druknet i en tørvegrav vest for byen. 

                    Ved skiftet efter faderen var han soldat ved ”det Aarhuske regiment” = 1. 

                    Jyske regiment, hvor han blev indkaldt 1806. 

 l: Birthe Kierstine: * 9-1-1779, + før 1787. 

 m: Jens: * 8-8-1780, + 19-9-1780. 

 n: Anne Marie: * 6-5-1782, + efter 1801, før 1808. 

 o: Dødfødt barn: *+ 3-3-1784. 

 p: Jens: * 7-8-1785, + 1-1-1786. 

 q: Rasmus: * 8-7-1787. Ved skiftet efter faderen var han soldat samme sted som bro- 

  deren, indkaldt 1808. Han kan følges rundt i Randers amt i lægdsruller-

  ne til hans afsked i 1829, hvor han opholdt sig i Fausing. 

  Flyttede til Randers i 1817, og måske gift 1. i Fausing 10-11-1819 med 

  Ane Marie Jensdatter, tjenestepige i Fausing, mens han er tjenestekarl i 

  Randers. Gift 2. som enkemand og tjenestekarl på Ladegården i Randers 

  og kaldes Hellie, 5-12-1833 med Florentine Christensdatter, 43 år og 
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  født i Hvorslev sogn, Viborg amt. De får sønnen Jens * 30-12-1832, + 

  20-5-1834, og bor stadig i Randers i 1845, men forsvinder så fra byen. 

 

 Gift 3 i Fausing 17-9-1808 med Birthe Kirstine Christensdatter, enke af Fausing. 

 

110: Jørgen Nielsen Ell: 

 * 23-8-1711 i Auning, se under faderen nr.220. 

 + 1778 i Ring Skovhus, Øster Alling sogn, stedet kaldes også "Trykimelle". 

 Skovfoged i Ring Skovhus fra 29-3-1737 under Gl. Estrup. Overtog det efter hans 

 fader. Frit ophold, idet han skal være skovfoged over Ring skov og Rostløkke og 

 holde opsyn med ulovligheder dér. Han har tilladelse til at pante de folk, der med hest 

 og vogn fjerner ulovligt træ fra skoven. Hver måned skal han møde ved Estrup ting for 

 at lade ulovlighederne indføre i tingprotokollen. Han underskrev fæstebrevet med 

 JNS, idet han gjorde opmærksom på, at han ikke kunne skrive.  

 Han stod fadder hos sønnen i Andi 1775 og 1777. 

 Gift med 

111: Ane Nielsdatter: 

 * o.1721, 66 år i 1787, 

 + efter 1787 og før 1801 i Ring Skovhus, kirkebogen mangler før 1814. I folketælling 

 1787 bor hun og datteren Ane Margrethe hos sønnen Niels i Ring Skovhus. 

 Børn: 

 a: Jens: * o.1745, fæster hus i Andi 4-8-1773, født i Ring Skovhus. Gift i Skørring 

               16-10-1773 med enken Kirsten Jensdatter, faderen Jørgen El i Ring Skovhus 

               underskrev. 24-4-1784 var han gået fra huset og blev hyrde i Limmer hyrde-

               hus, Lime sogn, Sønderhald herred (se Gl. Estrup fæsteprotokol s.70a & 

               185a), 42 år i folketælling 1787, Kirsten 48 år. 

 b: Niels: * o.1754, + 12-7-1823, fæster afdøde fars skovhus i Ring 16-9-1778.  

 c: Ane Margrethe: * o.1765, 22 år i 1787, se nr.55. 

 

112: Peder Rasmussen: 

 Antagelig født i Tøstrup by og sogn, se nr.224. 

 + marts 1765 i Skiffard, Tøstrup sogn. 

 Gårdfæster i Skiffard under Benzon gods, gårdens Hk: 5-6-1-2½. Hans kone er 

 ukendt. Der var skifte efter ham 24-4-1765 i Benzon skifteprotokol, som ikke er 

 bevaret, kun registeret. 

 Børn: 

 a: Terkild: * o.1736, se nr.56. 

 b: Rasmus: * o.1739, fæster sin fødegård 10-7-1765. Formynder for broderens  

  umyndige børn i 1809. + 27-9-1812, 81 år. 48 år i 1787. 

 c: Kirsten: * o.1748, + 14-3-1832, 84 år, gift 1. med skovfoged Rasmus Mortensen i 

                    Sivested, + 1792, gift 2. med udflytterhusmand Søren Jensen, Sivested 

                    Mark, formynder for svogerens umyndige børn i 1811. 

 

114: Rasmus Olufsen: 

 * o.1710, 77 år i folketælling 1787, 

 + mellem 1787 og 1791 i Sivested. 

 Gift med 
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115: Kirsten Jacobsdatter: 

 * o.1693, 94 år i folketælling 1787, 

 + mellem 1787 og 1791 i Sivested, hvor de begge bor hos datteren og svigersønnen i 

 1787. 

 

116: David Peiter Olufsen Leegård: 

 * o.1715 i Nimtofte by og sogn, 

 + 6-5-1785 i Nimtofte. 

 Skrædder i Nimtofte, husfæster under Ryomgård. I Aarhus med flere amters ekstra-

 skatteregnskaber 1743 siges det, at han var skrædder i Nimtofte og syede mest for 

 bønder, og at han skulle forsørge sin gamle mor. Han skulle betale 2 rdl i ekstraskat, 

 men de blev eftergivet p. g. af hans fattigdom. 

 

 Der var skifte efter ham i Ryomgård skifteprotokol 6-6-1785. 

 Beboelsen bestod af et stuehus på 7 fag i bindingsværk, kli-

 nede vægge og stråtag. Heri fandtes to stuer og et bryggers / 

 køkken. I den første stue var der et fyrretræs sengested med 

 asketræsstol- per, om hæng og rigeligt med indhold, som var 

 enkens, desuden var der et opslået sengested ligeledes med 

 rigeligt med indhold. Der var et lille egetræsbord med en 

 fyrretræs skuffe, en gammel fyrretræs kistebænk, en lang 

 fyrretræs bænk, et egetræs  madskab med lås og nøgle, en 

 jern bilægger kakkelovn, en pyramide, fire tintallerkener og 

 en do. thepotte, en uldsaks og to messing lysestager, to træ-          

 stole, en træ peberkværn, en ølkande og en kobbertagt, et ur,          Ole Skrædders hus i Nimtofte  

 et lille spejl og to gamle skilderier. Udover uldsaksen er der ikke nævnt skrædderred-

 skaber. 

 I den anden stue var der to fyrretræsborde, en stor jernbunden kiste og to skrin, en 

 mangelfjæl med stok, en spinderok med behør og 2 karter. 

 Bryggerset fungerede også som køkken med kobbergruekedel på ½ tønde, messing 

 kedel, thekedel, to svalekar, øltønder og andre tønder, et bagetrug, en jerngryde og 

 pande, en gammel rist og en ildklemme til kogestedet i skorstenen. 

 Lade- og staldhuset var på 8 fag, bygget som stuehuset. Besætningen bestod af en ko 

 og 5 får med 4 lam, samt 3 bistader i haven. 

 Boet var behæftet med en del gæld, så der var intet at arve. Enken, som var ”gammel o

 g svag”, ville ikke overtage fæstet, men bad om, at sønnen Ole måtte overtage det, og 

 det gik man ind på fra godsets side, når sønnen så ville tage moderen på aftægt og for-

 sørge hende og svare for gælden, og der gik jo kun en lille måned, før hun også døde. 

 Huset ligger stadig overfor præstegården ved landevejen til Ryomgård og er byens 

 ældste hus fra engang i 1600-årene 

 

 Gift i Marie Malene 5-8-1745 med 

117: Kirsten Frandsdatter: 

 * 22-6-1727 i Klemstrup, Marie Malene sogn, 

 + 1-7-1785 i Nimtofte. 

 Børn: 

 a: Frands: * o.1747, + 15-5-1812, skrædder i Tranehuse, Glæsborg sogn. 
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 b: Anne Dorothe: * o.1751, + 16-3-1835 i Nimtofte mølle hos sønnen, møller David 

            Pedersen, gift med gdm. Peter Hansen Krogh i Fannerup, Ørum.  

 c: Mette Marie: * o.1753, + 21-11-1820 i Sivested, Tøstrup, ugift, tvilling.  

 d: Berette Marie: * o.1753, tvilling. Hjemme i 1785. 

 e: Oluf / Ole: * o.1756, + 4-1-1811, skrædder og husmand i Nimtofte. Fæstebrev fra 

    12-10-1793 under Ryomgård gods. Overtog faderens sted i 1785. 

 f: Nille Ulrica: * o.1760, gift med sergent ved Livcompagniet, Aarhus, Bernhardt 

       Giørts, bosat i Middelgade, Aarhus i 1787. Enke, syerske, i 1801. 

 g: Palle: * 25-4-1762, + 20-4-1812, smed i Sivested, se nr.58. 

 h: Anne Elisabeth: * o.1764. Tjente i Aarhus i 1785. 

 i: Peiter / Peter Leegaard: * o.1766, + 13-5-1833 på Gl. Amagertorv 12, Helligånds 

      sogn, København, skræddermester, i lære i Århus i 1785. 

      Skrædder i Klædebokvarteret i København. Gift i Nikolaj 

      kirke, København 18-12-1793. Kaldes ”præsteskrædder” 

      og omgikkedes familien Bournonville i København. 

 

118: Jens Rasmussen Bonde: 

 * o.1734 i Sivested. 

 + 30-12-1814 på Sivested Mark, Tøstrup sogn, ”84” år. Aftægtsmand hos sønnen.. 

 Gårdfæster af "Kirstinesminde" i Sivested, matr.9, under Vedø, fra 24-5-1760. Gården 

 blev udskiftet i 1794 og var forsikret i brandkassen for 440 rdl. Gården lå vestligst i 

 byen og havde gammelt nr.1. 

 Gården bestod i 1791 af 10 fag stuehus, 16 fag lade, 20 fag stald og 6 fag tørve- og 

 porthus. 

 Besætningen i 1791 var på 6 trækheste, 2 plage, 4 køer, 3 ungnød, 12 får med 4 lam 

 og 2 grise. Se under nr.50. 

 Ved udskiftningen i 1794 fik gården en hovedlod vestligst i marken og en englod vest 

 for ved Vedø skel, hvortil gården blev udflyttet o.1860. 

 Gift med 

119: Birthe Pedersdatter: 

 * o.1738 i Koed by og sogn, 

 + 24-12-1809 på Sivested Mark, Tøstrup sogn, 71 år. 

 Børn: 

 a: Kirsten: * o.1767, gift med smed Palle Davidsen i Sivested, se nr.59. 

 b: Peder Jensen Bjerregaard: * o.1772, fæster fødegården 8-9-1803, indfæst. 80 rdl. 

 c: Mette: * o.1775. 

 d: Anne Katrine: * o.1780. 

 

120+121 = 100+101 = 236+237. 

 

124: Rasmus Pedersen Hougaard: 

 Måske broder til nr.98 og til Niels Pedersen Hougaard, Nimtofte * o.1727 og søn af 

 Peder Hougaard, Attrup, Koed sogn. 

 + o.1772 i Svendstrup, Nimtofte sogn, kirkebogen er meget dårligt ført i disse år. 

 Fæstegårdmand i Svendstrup, Nimtofte sogn under Ryomgård. 

 Gift med 

125: Elle Rasmusdatter: 

 * o.1732, 
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 + 8-9-1813 i Svendstrup, Nimtofte sogn, 81 år, på aftægt hos sønnen Søren. 

 Børn: 

 a: Peder: * 18-9-1757, fæster gård i Nimtofte under Ryomgård 9-4-1787. 

 b: Rasmus: * 19-11-1758, 29 år i 1787. 

 c: Anders: * 16-3-1760, + 22-6-1760. 

 d: Michel: * 10-2-1767, se nr.62. 

 e: Maren: * 21-5-1769. 

 

 Hun blev gift 2. med Jens Sørensen, eftermand på gården, + 8-5-1790, 52 år 

 Børn: 

 f: Søren: * 12-9-1773, eftermand på gården. 

 g: Anne Dorthe: * 7-5-1775, + 2-7-1775. 

 

126: Søren Sørensen Thuesen: 

 * o.1728, antagelig i Koed, 59 år i folketælling 1787, 

 + 23-4-1808 i Koed by og sogn, 83 år. Aftægtsmand hos sønnen Rasmus S. Thuesen. 

 Fæstegårdmand i Koed under Vedø gods, Hk 1791: 6-2-0-, skovskyls 0-0-2-11/12. 

 Fæstebrevet fornyet 5-5-1778. 

 I 1791 bestod hans gård af 8 fag stuehus, 14 fag ladehus, 13 fag stald og 5 fag tørve-

 hus og port. 

 Gift i Koed 8-5-1761, trolovet 25-10-1761!!, med 

127: Karen Jensdatter: 

 * o.1737 antagelig i Koed, 50 år i folketælling 1787, 

 + 30-3-1808 i Koed by og sogn, 74 år. 

 Børn: 

 a: Rasmus: * o.1757, angives i folketælling 1801 som ægteparrets søn, gårdmand i 

  Koed på fødegården, hvor forældrene fik aftægt. + 3-4-1812, 61 år. 

 b: Søren: * 2-2-1763. 

 c: Maren: * 8-4-1765, antagelig død spæd. 

 d: Maren: * 31-3-1766, se nr.63. 

 

 En mulighed er, at Karen Jensdatter først var gift med Rasmus Sørensen i Koed, skifte 

 i Vedø gods 26-1-1757, med to børn på 3 og 1 år, hvorefter Søren Sørensen Thuesen 

 har overtaget fæstet af gården, og sønnen Rasmus er født, før end forældrene blev gift. 

 Der er ikke bevaret fæstebreve derom. 

 

3 x tip-oldeforældre: 

 

200: Jens Rasmussen Bonde: 

 * i Sivested, Tøstrup sogn,  

 + efter 1744 i Sivested, er på aftægt hos sønnerne Therkild og Rasmus. 

 Fæster antagelig af sin fødegård i Sivested under Vedø til 1742. 

 Gift med 

201: Maren Rasmusdatter (Krog): 

 * i Sivested. 

 + efter 1744 i Sivested. 

 Børn: 

 1: Terkild: + 22-2-1744, fæster af sin fødegård under Vedø 1742. 
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 2: Rasmus: + før 1787, fæster af gård i Sivested under Vedø, se nr.100. 

 3: Anne: gift med Jens Pedersen i Ebdrup. 

 4: Maren: gift med Jens Jørgensen i Astrup. 

 

 Der er skifte efter sønnen Terkild Jensen i Vedø godsarkiv 23-3-1744. Enken, Bodil 

 Rasmusdatter, forblev i gården, boet gav underskud. Hans gamle forældre havde op-

 hold i gården, men skulle i stedet årligt have 6 skp rug, 4 skp byg og 4 skp hvede samt 

 en sort ko på 12 år og tre får med lam, som af gården årligt til foder skal have 2 traver 

 rug og havrefoder, når de gamle flytter. Sønnen Rasmus Jensen i Sivested påtog sig at 

 tage i mod forældrene i sin gård mod at beholde deres efterladenskaber, når de døde, 

 da der ikke var husværelse til dem hos svigerdatteren. 

 I 1744 var stuehuset på 8 fag med to stuer med en alkove i hver stue og almindeligt 

 bohave samt bryggers. 

 Stalden var på 11 fag med herberge med seng til karlen, 7 heste, 4 køer, 2 kvier, 12 

 får, 6 lam og 1 vædder, 1 sogris, 2 gæs og 1 gase. 

 Et ladehus på 7 fag med port, 3 vogne, 1 plov og 1 harve. 

 Et ladehus på 9 fag, hvor huggehuset fandtes.  

 Da Tøstrup kirkebog først begynder i 1789, kan det ikke bevises sikkert, men sand-

 synligvis fører Bonde navnet som slægtsnavn tilbage til nr.400. 

 

216: Søren Christensen Hellie: 

 * 18-6-1673 i Auning by og sogn, 

 + 3-3-1743 i Auning by og sogn. 

 Fæstebonde i Auning under Gl. Estrup. 

 Gift 1. i Vivild 2-3-1704 med Bodil Sørensdatter: + 8-10-1730 i Auning, 53 år. 

 Børn: 

 a: Søren: * 11-12-1704. Publice absolveret i Auning 1725 for brud på det 6.Bud. 

                  + 23-6-1726. 

 b: Jens: * 20-1-1710. Christen Hellie er fadder. + 26-3-1713, idet han faldt i brønden 

                og druknede, hvorfor forældrene 7. maj 1713 måtte stå åbenbare skrifte og 

                                     blev ”publice absolverede” for deres efterladenhed i at have god opsigt med 

                                     deres barn. 

 c: Mette: * 3-6-1714, bosat ”oppe i Skoven, Auning” 1739, fadder. + 1757 i Hvidbak. 

 d: Christen: * 22-4-1716, + 26-4-1716. 

 e: Kirsten: * 9-10-1718, + 16-10-1718. 

 f: Christen: * 1-11-1722, + 14-1-1726 (kaldes ”Anders”, men han findes ikke født!). 

.  

 Gift 2. i Auning 27-5-1731, trolovet i Marie Magdalene kirke 10-12-1730, med 

217: Birgitte Jensdatter: 

 * 9-10-1701 i Brunmosehus, Marie Malene sogn, tjente i Auning i 1730, 

 + 1-12-1765 i Auning. 

 Børn:  

 g: Christen: *+ 3-2-1732. 

 h: Jens: * 22-2-1733, se nr.108. 

 i: Dødfødt søn: *+ 16-1-1735. 

 j: Christen:  * 4-11-1736, + 27-7-1738. 

 k: Christen: * 10-8-1739. Fæstebonde i Auning, antagelig på faderens gård. 

 l: Søren: * 3-3-1743, tvilling, døbt ved faderens kiste, + 24-3-1743. 



31 
 

 m: Rasmus: * 3-3-1743, tvilling, døbt ved faderens kiste, + 8-9-1743. 

 

 Hun gift 2. i Auning 8-7-1743 med Jens Rasmussen, Auning. Kaldes Hellie, som 

 fæster afdødes gård i Auning 1-4-1743, Hk: 6-3-0-1 4/5. 

 Barn: 

 n: Søren: * 1-1-1745,  + 28-2-1745.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

218: Niels Jensen Housch: 

 + 12-2-1764 i Liltved, Fousing sogn, alder ikke angivet, kaldes ”gamle Niels Housch”. 

 Antagelig fæstebonde i Liltved, Fausing sogn under Gl. Estrup. Ikke født i sognet. 

 Gift (hverken i Fausing eller Auning) med 

219: Bole Pedersdatter: 

 Hun er gudmor i Fausing i 1752, men er ikke fundet død i sognet senere. Hun er mu-

 ligvis flyttet til datteren i Skiffard, Tøstrup sogn, hvor kirkebogen først begynder i 

 1789. 

 Børn: 

 a: Jens: * 24-8-1721, møller i Ramten mølle, Nimtofte sogn, o.1755-1771. Formyn- 

                der for søsteren Annes søn, Jens 18 år, i skiftet efter hende under Løven- 

                holm i 1765. 

 b: Niels: * 4-4-1723, + 13-1-1764 i Auning, gift i Auning 10-6-1744 med Anne Mar-

                grethe Nielsdatter Elle, datter af Niels Pedersen Elle i Ring Skovhus, se 

                nr.220. De døde samme dag, fælles skifte i Gl. Estrup skifteprotokol s.1050. 

 c: Anne: * 10-6-1725, + 1-3-1765 i Skiffard, Tøstrup sogn. Gift i Fausing 28-6-1754 

                 Jens Jensen Smed i Skiffard, Tøstrup sogn, kirkebog først fra 1789, skifte 

                 efter hende i Løvenholm skifteprotokol 1765 s.344b. Manden død 1771, 

                 skifte efter ham i Østergård skifteprotokol. 

 d: Kirsten: * 16-10-1729, + 27-11-1729. 

 e: Peder: * 12-8-1731, + før 1734. 

 f: Peder: * 1-11-1734, + 18-12-1758 i Liltved. 

 g: Laurids: * 24-6-1737, + 2-2-1758 i Liltved. 

 h: Kirsten: * 1-11-1739, + 28-3-1771 i Liltved, se nr.109. 

 

220: Niels Pedersen Elle: 

 * o.1673, 

 + 28-5-1747 i Auning, 74 år og nogle uger. 

 Skovfoged i Ring Skovhus, Øster Alling sogn fra efter 1717. Lever i Auning 1740. 

 Han overlod fæstet 1737 til sønnen mod aftægt, men flytter tilbage til Auning. 

 Gift i Auning 23-10-1707 med 

221: Kirsten Pedersdatter: 

 * o.1669, 

 + 30-1-1740 i Auning, 71 år. 

 Børn: 

 a: Maren: * 7-4-1709. 

 b: Jørgen: * 23-8-1711, se nr.110. 

 c: Søren: * 13-1-1715, + 6-6-1717. 

 d: Anne Margrethe: + 13-1-1764 i Auning, skifte i Gl. Estrup skifteprotokol s.1050-

                51, gift i Auning 10-6-1744 med Niels Nielsen Housch, Au-



32 
 

                 ning, se nr.218b.  Hendes broder, Jørgen, er fadder hos dem 

                 26-12-1744. Hendes mand døde samme dag, samme skifte. 

                 De er antagelig trolovede i Øster Alling, da kun vielsen er ført i 

                 Auning sogn. 

 

 I Gl. Estrup fæstebreve oplyses det 29-3-1737, at Jørgen Nielsen Ell overtog Ring 

 Skovhus denne dato efter sin far, og de ovennævnte nr.220 og 221 må jo næsten med 

 sikkerhed være hans forældre, der har opholdt sig i Auning ved de tre første børns fød-

 sel, og derefter har han fået bestallingen som skovfoged i Ring Skovhus. Men desvær-

 re begynder Øster Alling kirkebog først 1814, og der findes ingen skifter, det kan give 

 det sikre bevis. 

 

224: Rasmus NN: 

 Antagelig fæstebonde under Vedø i Tøstrup. 

 Gift med 

225: Maren Terkildsdatter: 

 Bor i Tøstrup i 1757, nævnt ved datteren Margrethe Pedersdatters skifte i Vedø 

 skifteprotokol 22-8-1757. 

 Børn: (ifølge samme skifte): 

 a: Peder Rasmussen: se nr.112. 

 b: Anne Rasmusdatter: * o.1715, 72 år i 1787, + 4-12-1800, 85 år, gift med Jens 

                     Jepsen, Skiffard, 70 år i 1787. Han + 31-5-1800, 82 år. 

 c: Kirsten Rasmusdatter: * o.1721, 76 år i 1787 gift med Rasmus Sørensen Krog, 

    Tøstrup, * o.1720, 67 år i 1787, se Nimtoftegård slægten 

    nr.380. Fæster under Vedø. Søn Jens Krog fra 5-1-1778. 

   

 Maren Terkildsdatter gift 2. med Peder NN. 

 Barn: 

 d: Margrethe Pedersdatter: gift med Rasmus Krog, Skiffard, skifte i Vedø skif-

        teprotokol 22-8-1757. 

 

232: Oluf / Ole Davidsen: 

 * o.1673 i Thorsager by og sogn, 

 + i Nimtofte mellem 1718 og 1743. 

 

 Ifølge Randers borgerskabsprotokol fik han borgerskab som skrædder i Randers 14-6-

 1697, han var født i Thorsagerhan og havde lært faget i Ebeltoft, hvilket borgerne i 

 Randers Jens Diderichsen og Rasmus Hansen Bager (hans senere svigermoders mand) 

 forsikrede. I Randers råd- stuearkivs mandtal over kop- og kvægskat var han ugift i 

 1699 og betalte 1 rdl i kopskat, findes som gift skrædder i Nimtofte fra før 1718, idet 

 han ifølge Aarhus med flere amters ekstraskatteregnskaber 1713-20 i 1718 skulle be-

 tale 2 rdl i ekstraskat for sig og sin kone. Hans enke lever hos sønnen i Nimtofte i 

 1743. Han er ikke nævnt i skatteregnskaberne i Randers 1692 og 1717, så han må væ-

 re flyttet til Nimtofte efter konens død. 

 Gift 1. med Maren Hansdatter: + 9-2-1712 i Randers Sct. Mortens sogn. 

 Børn: 

 I skiftet efter hans broder, skomager Peder Davidsen, Randers, 22-2-1717, siges det, 

 at denne var formynder for Ole Davidsens ene datter, Anne Elsebeth Olesdatter, for 
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 hvem han opbevarede hendes arvepart på 15 rdl. Der er ikke fundet noget skifte beva-

 ret for Maren Hansdatter.  

 

 Der er skifte i Randers byfoged 10-12-1704 s.81 efter Else Andersdatter, som sidst 

 var gift med afdøde bager Rasmus Hansen, skifte 14-6-1703, 3 børn Gertrud 25, 

 Hans Fynbo 22 i Christiania, Maren 20. Af første ægteskab med Hans: Kirsten gift 

 med Baltser Henrik Knøfnagel, bager i Randers og Maren gift med Oluf Davidsen, 

 skrædder i Randers. Rasmus Hansen Bagger og hustru havde 1 ildsted og boede i 10. 

 rode i 1692. 

 

 Gift 2. med 

233: N.N: 

 Måske Karen Christensdatter, som i Aarhus m. fl. amters ekstraskatteregnskaber 

 1713-20 for Nimtofte sogn og by i 1720 betalte 1 rdl i kopskat, samme beløb som den 

 ugifte Laurids Krog, som antagelig var byens smed. Det er de to eneste i Nimtofte, der 

 betalte denne skat, som kan tydes derhen, at manden er død på dette tidspunkt.  

 Boede som enke hos sønnen David Peter i Nimtofte i 1743, men er død før 1759. 

 

234: Frands Jensen: 

 * o.1670. 

 + 11-4-1736 i Klemstrup, Marie Magdalene sogn, 66 år. 

 Ifølge Aarhus amts karleskat 1696 var han karl hos Niels Bang i Klemstrup, og ifølge 

 Kalø amt m.fl. landeværnsruller 1689-1713 var han i 1713 ugift reduceret soldat og 

 karl hos samme Niels Bang i Klemstrup og 42 år gammel. 

 Fæster af Neder Klemstrup i Marie Malene sogn under Holbækgård, Rougsø herred. 

 Ifølge godsets jordebog 1727 var hans årlige afgift til Holbækgård 2 tdr 4 skp rug, 3 

 tdr byg, 2 skp havre, en otting smør, 1 foder okse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 mark 

 12 skil gæsteripenge og 8 daler arbejdspenge. Desuden betalte han for græsningen i 

 skoven, som var sat til Hk: 1-4-0-1. 

 

 Der var skifte efter ham i Holbækgård skifteprotokol 23-4-1736. I stuehuset fandtes 

 den store stue, hvor der tilsyneladende også var ildsted, da der her var en ildklemme, 

 en ildpuster og en rist foruden to jernpander, bolgryder og stavkar og hvad der ellers 

 hører køkkenet til. Der var et egetræsbord med asketræsfod, to bænke, den ene med en 

 bænkehynde, et lille hjørneskab med lås, et hængeskab, en gammeldags egetræs kiste 

 med lås, en bagstol, fem lænestole, et fyrretræs skrin og et gammelt hængeskab samt 

 tre skilderier. Desuden var der et egetræs stolpesengested og et gammelt sengested 

 begge forsynet rigeligt med dyner, puder og lagner. 

 I den lille stue var der et fyrretræs bord med egetræsfod, to bænke, den ene med en 

 bænkehynde, to malm lysestager, en grønmalet kiste med enkens navn på, en vugge 

 med sengeklæder og to gamle sengesteder med indhold og omhæng. Der var desuden 

 en jern kakkelovn, tre gamle spindstole og tre skilderier foruden diverse bøtter og 

 skrin. 

 Afdødes klæder bestod af to blå vadmelskjoler, et par støvler og et par sko, to røde 

 klædes trøjer, en hvis vadmelstrøje og en skind trøje, to blå og en hvid brystdug, to par 

 vadmels bukser, et par læderbukser, et par vanter, tre par strømper, en blå kabuds, en 

 foret hue og en gammel hat. 
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 I det såkaldte ”bur”, som nærmest var et opbevaringskammer fandtes tønder, kiste og 

 diverse småting, i brøggerset var der først og fremmest en halv kobbertønde i gruen 

 med hat, piber og trælåg, altså redskaberne til brændevinsfremstilling, foruden ølbryg-

 ningstønder og redskaber, kar flødebøtter og kærne, salttrug, peberkværn, håndkværn, 

 messing kedel og tragt. Loftet blev brugt som lager. 

 Besætningen bestod af 10 heste, de to med føl, 8 køer, 4 kvier, 4 spædkalve, 6 årings 

 stude på 4 år, 4 stude på 3 år, 3 stude på 2 år, 6 ”vinterfødte” svin, 11 grise, 24 får med 

 23 lam, 6 væddere og 2 beder samt 13 bistader, så det viser jo, at der var tale om en 

 god gård. Der var da også gode redskaber både i gården og i hughuset, og gården blev 

 drevet ved hjælp af karl, tjenestedreng og to tjenestepiger. 

 Eftermanden lovede at være som en far for de tre piger og give dem fornøden kost, 

 klæder og skolegang til det 16.år. I boet fandtes tre sølvbægre, som enken fik lov til at 

 give til de tre døtre, således at den ældste fik det største bæger, der rummede en pægl 

 og med indskriften R.N.S- M.P.D -1712, den næstældste fik et bæger, der indeholdt en 

 halv pægl med indskriften P.H. 1717, og den yngste fik et bæger, der ligeledes inde-

 holdt en halv pægl og med indskriften R.N.S - M.P.D - 1714, men betingelsen var, at 

 de skulle vises frem for formynderne to gange årligt! De to af bægrene fra 1712 og 

 1714 er fra Dorthe Rasmusdatters hjem i Bode med hendes forældres initialer, det 

 sidste måske også, men P.H. henviser ikke til noget navn i familien. Boets overskud 

 var på 115 rdl, så der blev også en pengearv til døtrene. 

 Det oplyses i skiftet, at Frands Jensen kun havde en helsøster, Kirsten Jensdatter gift 

 med Rasmus Smed i Store Sjørup, hvis søn Jens blev værge for to af døtrene, og en 

 halvbroder, Jens Jacobsen i Attrup under Ryomgård, som blev værge for den ene dat-

 ter. Se Jacob Jensen, værge for nr.239, måske en søn og datter af ham. Fæster huset 

 i Attrup under Ryomgård 24-12-1763. 58 år i 1787. 

 

 Gift i Ørsted 14-7-1726 med 

235: Dorthe Rasmusdatter: 

 * 20-2-1707 i Bode, Ørsted sogn. 

 + mellem 1788 og 1790 i Klemstrup, Marie Malene sogn, kirkebogen mangler. Hun 

 levede på aftægt på gården i 1787. 

 Børn: 

 1: Kirsten: * 22-6-1727, se nr.117. 

 2: Maren: * 24-1-1729. + 29-1-1736. 

 3: Rasmus: * 29-4-1731, + 29-7-1731. 

 4: Birthe Marie: * 7-9-1732, gift 1748 med Niels Andersen Brøndum, Gjesing. 

 5: Karen: * 8-5-1735, + 16-8-1775, gift 1754 med gdm. Jens Larsen i Klemstrup. 

 

 Hun gift 2. i Marie Malene 5-8-1736 med eftermanden i Klemstrup, Rasmus Jensen 

 Elling: + 12-11-1774, 72 år gl. Han havde været karl på gården under Frands Jensen. 

 

238: Peder Christensen Bjerregaard: 

 * o.1705, 

 + 1-2-1772 i Koed, 67 år, skifte i Vedø skifteprotokol 1-2-1772 s.269a. 

 Fæstebonde i Koed under Vedø gods. 

 Ifølge skiftet, som blev begyndt samme dag, han døde og fortsat på 15.dagen, var der i 

 den første stue et bord på 4 piller med bænke, 1 kiste med skrin ovenpå med enkens 

 navn og årstal 1752, 1 jern bilægger kakkelovn, 2 stolpesengesteder med dyner, puder 
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 og lagner. Desuden et stort brunmalet med 6 rum, nøgle og lås og påmalet PCS 1752 

 KJD. I den anden stue var der 1 stolpesengested med indhold, 1 fyrbord med kryds-

 fod, 1 hængeskab med afdødes bogstaver PCS, samt diverse tønder, fjerdinger og 1 

 kærne med behør samt 1 glaslygte, 1 brændevins dunk og flere kander. 

 Bryggerset fungerede også som køkken med rist, pande og ildklemme foruden brygge-

 kedel og diverse kar. Desuden var der 1 seng med tilbehør i karlekammeret. 

 Besætningen bestod af 9 heste, 2 plage og 1 føl, 1 ko og 2 kvier, som var indlejet på 

 foder, 11 får, 2 gæs og 1 gase og 1 lille sosvin. 

 Gårdens bygninger var i alt på 36 fag. 

 Der var så megen gæld på stedet, at der ikke blev noget at arve, og da enken forme-

 delst alderdom og ringe omstændigheder ikke ønskede at fortsætte fæstet, faldt dette 

 tilbage til herskabet på Vedø. 

 Gift med 

239: Kirsten Jensdatter: 

 * o.1711, 

 + 2-5-1784 i Sivested, Tøstrup sogn, 73 år. 

 Ifølge skiftet er Jacob Jensen i Attrup hendes værge. 

 Børn: ifølge skiftet): 

 a: Maren: * o.1735, 52 i folketælling 1787, gift med Søren Thomsen Broch, Koed. 

 b: Birthe: * o.1738, gift med Jens Rasmussen, Sivested, se nr.119. 

 c: Kirsten. 

 

4 x tip-oldeforældre: 

 

400: Rasmus Andersen Bonde: 

 Fæstebonde i Sivested fra før 1678 sammen med broderen Peder Andersen Bonde på 

 en gård tilhørende Dines Pedersen i Århus, der havde købt den fra Overgård, senere 

 ejede Vedø gods gården. Hk: 18-0-2-2 samt skov på Hk: 1-5-1-1 til 90 oldensvin. Det 

 er antagelig faderens gård de har i fæste. Ifølge ekstraskatteregnskabet for Aarhus med 

 flere amter 1678-80 var begge brødre da ugifte, og havde en tjenestekarl, 6 heste, 3 

 køer, i ungnød, 10 får, 4 svin og 3 bistader. De er nævnt på gården i matriklen 1688. 

 Ifølge kop-og ildstedskatten 1692 var Rasmus gift og Peder død. 

 På et tidspunkt efter 1688 deles gården mellem de to brødre. 

 

402: Rasmus Sørensen Krog: 

 + maj 1713 i Sivested, Tøstrup sogn. 

 Fæster sin svigerfars gård i Sivested, under Løvenholm, i 1672. Fæstebrevet er ikke 

 fundet i godsets regnskaber, men i Inquisitionen over godsets gårde i 1700, siges det, 

 at han har haft gården i 28 år, og at han er en midaldrende og god bonde. Gården var 

 en helgård med nyt Hk: 8-0-0-1, mod det gamle Hk: 12-0-0-0, og han havde givet 1 

 rdl i indfæstning. Den årlige udsæd var 7 tdr rug, 3 tdr hvede, 5½ tdr havre, 5 tdr 

 boghvede. Der kunne bjerges 2-3 læs hø. Besætningen var på 4 heste, 4 køer, 5 kalve, 

 16 får. Gården bestod af fire længer, sønderhuset på 14 fag var stuehus med et lille 

 sengerum ved, vesterhuset på 21 fag var stald til kvæg og får, nordhuset på 9 fag var 

 kornhus og hestestald, østerhuset på 17 fag var tørvehus og port. Alt var holdt godt 

 vedlige. Ifølge matrikelekstrakten 1680-81 for Sivested har han afløst Terkil Rasmus-

 sen i gården. Han er nævnt i gården i Markbogen fra 1681 og i Matriklen 1688. Ifølge 

 Aarhus m.fl. Amters ekstraskatteregnskaber 1713-20, betalte salig Rasmus Krogs enke 
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 krigsstyr af en karl efter forordningen, som var påbudt 20-1-1713, og i skiftet efter 

 hende henvises der til skiftet efter hendes afdøde mand af 1-6-1713, så han må altså 

 være død i maj dette år. Gårdens HK: 10-7-1-1, hvilket må være skovskylden ibereg-

 net. 

 Ifølge Løvenhom fæsteprotokol fæster Anders Sørensen afdøde Rasmus Sørensens 

 gård i Sivested 29-10-1714 mod at ægte datteren og give hendes mor ophold. 

 Gift med 

403: Anne Terkildsdatter: 

 * i Sivested, Tøstrup sogn, 

 + 19-2-1730 i Sivested.  

 Skifte i Løvenholms skifteprotokol 21-3-1730. Hun havde gode og rigelige senge-

 klæder i én af gårdens alkover. Hendes klæder bestod af en brun vadmels kjole, en 

 sort ditto, fire sorte skørter, heraf et nyere, to ældre og et opslidt, en gammel sort 

 klædes kåbe, en sort, en blå og en grøn vadmelstrøje, en ”bunden” (strikket) grøn 

 nattrøje og en hvid ditto, en sort atlaskes hue med fabel om, en ditto uden fabel, en 

 sort baj ditto, en gammel ditto, en sort raskes rejsehue, et blåt og et hvidt forklæde 

 samt et blårgarns ditto og et ditto ringere, en halv alen brun vadmel, tre hørgarns  klæ-

 der, 3 hørgarns særke, hvoraf den ene var bedre end de to andre, et par gamle sko og

 en hvid drejls serviet. Desuden hendes spinderok. Hun ejede 7 får og havde adgang 

 til udbyttet af seks af gårdens fjorten bistader, som i skiftet efter hendes mand var sat 

 hen til hendes begravelse, sammen med værdien af tre høveder og et svin, i alt 13 rdl. 

 I skiftet siges det også, at hun havde arvet 200 sletdaler efter søsteren Birthe Ter-

 kildsdatter, som døde i København ”i pestens tid”, og som stod hos deres broder,  Niels 

 Terkildsen i København, eller rettere hos hans enke, da han var død o.1725. Tilsynela-

 dende kneb det med at finde pengene i København, sidst man hørte derom var i 1731, 

 og derefter tier skifteprotokollen. 

 Det oplyses i skiftet, at hun kun i få dage før sin død var sengeliggende, ellers hjalp 

 hun dagligt til i husholdningen, så hun på den måde tjente til klæde og føde. 

 Børn: 

 1: Maren: gift med Jens Rasmussen i Sivested, under Vedø gods, se nr.200. 

 2: Karen: + 1731, gift med eftermanden på gården, Anders Sørensen Joensen. 

 3: Kirsten: gift med Søren Pedersen i Bugtrup. 

 4: Birthe: + før 1730, gift med Søren Rasmussen i Stabrand, Nødager sogn. 

 

432: Christen Sørensen Hellie / Hellisen: 

 + 21-5-1713 i Auning, ”den gamle Christen Sørensen Helli”. 

 Gårdfæster i Auning under Gl. Estrup sammen med Mogens Nielsen fra før 1688. An-

 tagelig på faderens gård ifølge afgifter og Hk og sammen med faderens eftermand, 

 Mogens Nielsen. 

 Matriklen 1688: Gammelt Hk: 9-7-0-0, nyt Hk: 6-2-0-1. 

 Årlig afgift: 2 ørte byg, 2 ørte rug, 1 trug smør, 8 skilling afgift, 1 svin, 1 får, 1 lam, 1 

 gås, 2 høns, 20 æg og af lyngjorden ½ td. rug. 

 

 Hans kones navn er ikke fundet, men hun må være udensogns fra, dels da deres vielse 

 ikke er i Auning sogn, dels da i Auning kirkebog 2. Påskedag 1677 er noteret følgen-

 de: ”Jeg begravede et lidet drengebarn, som efter moderens død var kommet til sin 

 modersøster, Christen Hellies kone i Auning, for at opfostres med hendes egne børn 

 og var død Langfredag”. Det siges desværre ikke, hvorfra han kom. 
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 Børn: 

 a: Søren: * 18-6-1673. 

 b: Sophie: * 31-10-1677. 

 c: Uvgge / Uffe: * 10-12-1679. 

 d: Mogens: * 19-1-1682, + 14-6-1682. 

 e: Jens: * 21-11-1683, + 3-1-1709. 

 f: Margrethe: * 10-12-1686. 

 g: Mette: * 12-12-1688, + 31-7-1707. 

 

434: Jens Rasmussen: 

 * o.1658 i Brunmose, Marie Magdalene sogn, 

 + 20-7-1727, samme sted, 69 år. 

 Fæster af Brunmosehus i Marie Magdalene sogn under Hevringholm gods. 

 Gift i Marie Magdalene 13-5-1688, trolovet 11-4-1688, med 

435: Maren Rasmusdatter: 

 * o.1681, 

 + 25-2-1743 i Brunmose, Marie Magdalene sogn, 82 år. Til huse hos Peder Thuesen, 

 fattig. 

 

436: Jens Housch: 

 Der vides intet om vedkommende. Han optræder ikke i Fausing eller Auning sognes 

 kirkebog. 

 Gift med 

437: Anne Pedersdatter: 

 * o.1648, 

 + 11-5-1732 i Liltved, Fausing sogn. ”Niels Houskis moder, 84 år gl.”. Hun må altså 

 have haft ophold hos sønnen, men må være kommet andetsteds fra. En datter, Kirsten 

 Jensdatter Housch, står flere gange gudmor til Niels Houschs børn, men hendes bopæl 

 oplyses ikke. 

 

464: David Jørgensen Leeger / Legger: 

 Skomager i Thorsager, nævnt 1678 - 1702. Er gift i 1678, men konens navn nævnes 

 ikke. Ifølge Aarhus med flere amters ekstraskatteregnskab 1678-80 betalte han 1 rdl i 

 kopskat for sig og sin hustru, 32 skil. for 6 får og lam og 8 skil. for et bitræ i kvæg-

 skat. 

 Børn: 

 1: Oluf: skrædder i Randers og Nimtofte, se nr.232.  

 2: Jørgen: * o.1675, + 4-8-1741, husmand i Thorsager, gift dér 10-3-1702 med     

                    Kirsten Nielsdatter. 

 3: Abelone: * o.1677, + 6-11-1735 i Thorsager, gift 15-3-1705 med Anders Poulsen. 

 4: Peder: + jan.1717, skomager i Randers. Borgerskab 23-1-1702, fødestedet ikke 

                  nævnt. Hans sønner kaldes "Leegård". Ifølge Randers bys mandtal 1-2-

                  1717 var salig skomager Peder Davidsens enke af ringe middel, svarede 

                  skat af 2 børn og 2 svende, skatten var i alt på 3 rdl 3 mark. Han er ikke 

                  nævnt i skatteregnskabet april 1692. Skifte 22-2-1717 s.182b. 

  

470: Rasmus Nielsen Busse: 

 * o.1650. 
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 + 7-12-1729 i Bode, Ørsted sogn, Rougsø herred.  

 Fæstebonde under Stenalt gods, Ørsted sogn. 

 Skifte i Stenalt gods skifteprotokol 9-12-1729. 

 I stuen var der et asketræsbord med lukket fod og to bænke, den ene med en bænke-

 hynde af syet tøj, et lille madskab sat ind i væggen, en jern kakkelovn på jernfødder, 

 en egetræs kiste med beslag, som tilhørte enkens broder, Jens Pedersen Snedker, en 

 anden egetræskiste uden beslag samt et fyrretræs madskab med lås og nøgle. Så var 

 der et fyrretræs sengested med puder, dyner og lagner samt et pudevår med kniplinger, 

 et kobber fyrfad, to små stole med sivsæder og med blå hynder. 

 Afdødes tøj bestod af en ny grå vadmels kjortel, en gammel ditto, en rød trøje med 

 tinknapper, en læder vest og et par læder bukser, det samme i form af en ældre lodden 

 klædning, en hvid vadmels trøje og et par bukser, en blå vadmels brystdug med 

 tinknapper, fire blå lærreds skjorter, et par hvide strømper, en hat og en foret hue samt 

 et par sko med messing spænder. 

 I vester stuen var der et asketræs bord samt to egetræs stolpesengesteder med indhold 

 og omhæng, et lille fyrretræs skab med lås og nøgle, en gammel egetræskiste med lås, 

 et fyrretræs kandeskab uden lås, en ølkande og en lejel, to rokker og et hespetræ. 

 Så var der en såkaldt kælder, oplagsrum for diverse ankre og tønder og et loft med 

 redskaber til brug i gården. I hughuset ligeledes. I herberget / karlekammeret fandtes 

 en alkove med indhold. 

 I køkkenet fandtes kobbergruekedlen med hat og piber til brændevinsbrænding, diver-

 se bryggekar, messingkedler og jerngryde og ellers de sædvanlige redskaber til hus-

 holdningen. 

 Besætningen bestod af 13 heste og 3 føl, 3 køer og 3 kvier, 2 kalve, 5 stude fra to til 

 seks år, 3 søer og 3 grise, 6 høns og 1 hane samt 6 gæs og 1 gase. Vogne, harver og 

 plov med tilbehør fandtes i god orden. 

 Altså alt i alt en gård i god stand og med et overskud til enken og datteren, som var 

 ene barn. 

 Enken fortsatte med fæstet på gården. 

 

 Gift i Ørsted 8-11-1705 med 

471: Maren Pedersdatter: 

 * o.1676. 

 + 20-2-1742 i Bode, Ørsted sogn.  

 Skifte i Stenalt gods skifteprotokol 9-3-1742. Det var til gengæld ikke gået så godt for 

 eftermanden. Gælden var større end indtægten, men han fortsatte på gården. 

 

 Hun gift 2. i Ørsted 29-10-1730 med Jens Rasmussen Smed fra Stor Sjørup. Hans 

 forældre var Rasmus Smed i Store Sjørup og Kirsten Jensdatter, søster til Frands Jen-

 sen i Klemstrup, se nr.234. Han må have været noget yngre end enken, og de fik ikke 

 børn sammen. 

 

5 x tip-oldeforældre: 

 

800: Anders Sørensen Bonde: 

 Fæstebonde under Overgård, nævnt på gården i 1662 og 1664. Før 1678 har sønnerne 

 Peder og Rasmus taget over. 
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 I 1662 var hans udsæd 5½ tdr rug, 2½ tdr byg, 2½ tdr boghvede, 2 tdr havre, og han 

 kunne bjerge 1 læs hø. Afgifterne var 6 ørte byg, 6 ørte rug, 1 brændsvin, 1 lam, 1 gås, 

 2 høns og 1 mark gårdpenge. HK: 17-0-6½-2. 

 Gården var åbenbart kommet bedre i stand i årene efter Svenskekrigene, så nu var 

 hans afgifter 11 ørte rug, 11 ørte byg, 1 brændssvin, 1 lam, 1 gås, 2  høns, 21 skæpper 

 byg gæsteri, 1½ mark i penge, og gårdens Hk: 18-0-2,2/3-0. 

 Der havde været skov til 80 oldensvin på gården, men da den var blevet forhugget (i 

 svenskekrigens tid), blev den nu takseret til 40 svins olden. 

  

804: Søren Sørensen: 

 Fæster af Sjørupgård i Nimtofte under Vedø gods fra o.1665 til 1687. 

 I 1688 var det hans enke, der var fæster på gården. 

 Børn: 

 a: Søren Sørensen Krog: eftermand på gården, se Nimtoftegårdslægten nr.380. 

 b: Rasmus Sørensen Krog: fæster i Sivested under Løvenholm, se nr.402. 

 

806: Terkild Rasmussen: 

 Fæster af en gård i Sivested fra før 1662 under Løvenholm gods. Hartkorn 8 tdr.1alb. 

 Ifølge jordebogen 1667 i Løvenholm godsarkiv var hans gårds hartkorn 10 tdr, 7 skp, 

 1 fjr, 1 alb og hans årlige landgilde var: 3 ørte byg, 3 ørte malt, 4 tdr havre gæsteri, ½ 

 fjerding smør, 12½ rdl gæsteripenge, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 1 brændsvin. 

 I Aarhus m. fl. amters ekstraskatteregnskaber 1678-80 er han tilsyneladende stadig på 

 gården, ugift, men med fem børn og tjenestefolk, og da Rasmus Sørensen Krog i 1680 

 udtrykkelig nævnes på gården, som før var fæstet af Terkild Rasmussen, er der anta-

 gelig tale om en skriverfejl eller måske blot afskrift af de gamle dokumenter. 

 Besætningen svarede skat af 4 heste, 2 køer, 2 ungnød, 12 får, 8 svin og 8 bistader. 

 Der blev garanteret ikke opgivet mere, end strengt nødvendigt! 

 Børn: 

 a: Anne: + 1730, gift med nr.402. 

 b: Birthe: + før 1730 i "pestens tid", antagelig i København. 

 c: Niels: Islandsk købmand i Springgade 17 i København, død o.1725. 

 

864: Søfren Christensen Hellisen: 

 + 5-7-1660 i Auning. 

 Fæstebonde i Auning under Gl. Estrup. Nævnt i matriklen 1662 & 64, selv om han var 

 død på dette tidspunkt, så regnskaberne var altså ikke opjusteret. 

 

 Gården ifølge matriklen 1662: 

 Gårdens Hk: 7-4-1/3-0. 

 Udsæd: 6 tdr rug, 1 td 1 skp byg, 2 tdr boghvede, og der kunne bjerges 3 læs hø. 

 Landgilde til godset: 2 ørter rug, 2 ørter byg, 1 fjer. Smør, 1 brændsvin, 5 skil 1 alb i 

 pengeafgift, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg, 6 skp byg i gæsteripenge. Han skul-

 le dog kun yde 1 otting smør. 

 Gården ifølge matriklen 1664: 

 Gårdens Hartkorn (Hk): 9½ tdr 3 skp. 

 Landgilde til godset: 
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 2 ørte rug, 2 ørte byg, 1 pund smør, 1 brændsvin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 snes 

 æg, gæsteripenge: 1 album. 

  

 Fadder i Auning i 1655.  

 Gift med 

865: Maren Andersdatter: 

 Da hun blev trolovet i 1660 kort efter Christen Hellies død og gift i 1661 med Mo-

 gens Nielsen Amme, som sidder på gården sammen med sønnen Søren Hellie i 1688, 

 er det sikkert hende, der er hustru. En muligvis tidligere hustru er ikke fundet begra-

 vet. Maren Andersdatter er ikke fundet begravet. 

 Børn: 

 a: Christen:  se nr.432. 

 b: Jens: + 2-4-1660. 

 c: Rasmus: optræder ofte i Auning bl.a. som fadder til Christens børn, + 10-12-1684. 

 

 Hun blev trolovet i Auning 20-6-1660 og gift samme sted 14-2-1661 med Mogens 

 Nielsen Amme, + 17-11-1700. 

 Børn: 

 a: Karen: * 20-11-1661. 

 b: Niels: fadder i 1677 til nr.432,b. Gift i Auning 1684. 

 c: Anne: * 20-3-1672, gift i Auning 1695 & 1700. 

                        

868: Rasmus Michelsen: 

 * o.1627, 

 + 29-4-1706 i Brunmose, Marie Magdalene sogn, 79 år, blev fundet død på marken. 

 Fæster af Brunmose under Hevringholm. Se nr.728 i Nimtoftegård slægten. 

 Børn: (nogle): 

 a: Birgitte Rasmusdatter: o.1652-1726, gift 1684 med Niels Bang, Klemstrup. 

 b: Niels Rasmussen, Brunmose: o.1656-1729, fæster Brunmose 12-5-1699. 

 c: Jens Rasmussen, Brunmose: o.1658-1727, se nr.434. 

 

 Gift 2. før 1684 med 

 Maren Rasmusdatter: 

 * o.1736, 

 + 18-3-1711 i Brunmose, Marie Magdalene sogn, 75 år. 

 Barn:  

 d: Rasmus Rasmussen: * 4-9-1687, + 9-1-1689. 

 

928: Jørgen Leeger: 

 + 18-10-1687 i Thorsager. 

 

Kilder (de mest anvendte): 

 

Rigsarkivet i København:  

Matriklerne 1662, 1664 & 1688. 

 

Rigsarkivet i Viborg: 

Randers købstad: 
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Sct. Mortens sogn: 1656-, Borgerskaber: 1631-62, 1683-1796, 1804-, Kæmnerregnskaber. 

 

Rougsø herred: 

Kirkebøger: Ørsted: 1686- 

Godser: 

Holbækgård: skifteprotokol 1710-1850. 

 

Sønderhald herred: 

Kirkebøger: Auning & Fausing: 1631- Marie Magdalene: 1684- 

 Koed: 1760-  Øster & Vester Alling: 1814- 

Godser: 

Gammel Estrup: Skifteprotokol 1739-1850, fæsteprotokol 1766-1845, fæstebreve 1714-1849, 

         rulle 1733 ff, jordebøger 1688 ff. 

Løvenholm: Skifteprotokol 1705-1776, 1796-1831, fæsteprotokol 1675-1753, 1756-1834, rulle 

 1733, jordebøger 1665, 1700, 1761-1834. 

Ryomgård: Skifteprotokol 1773-1809, jordebog 1761-1834, rulle 1733. 

Vedø: Skifteprotokol 1721-1811, fæstebreve 1749-1811, jordebog 1761-1823, rulle 1733. 

 

Djurs Nørre herred: 

Kirkebøger: Ørum: 1692-  Nimtofte: 1759-  Tøstrup: 1789- 

Godser: 

Scheel / Benzon / Sostrup: Skifteprotokol 1719-1752, 1786-1850, register 1752-1786, fæstepro-

    tokol og fæstebreve 1719-1864, lægdsruller 1733 ff. 

 

Djurs Sønder Herred:  

Kirkebøger: Ebdrup: 1681- Kolind: 1681- Nødager: 1694- 

 

Øster Lisbjerg herred: 

Kirkebøger: Thorsager: 1685- 

 

Realregistre, skøde- og panteprotokoller: 

Randers amt: Grenå Byfoged, Djurs Nørre- Djurs Søndre Herredsfoged: Skøde- og pante-

protokol 1740-1927 med personregister særskilt, Realregister for Tøstrup 1838-, Nimtofte 1851-, 

Nørre Herreds skifteprotokoller. 

 

Kalø Amts arkiv: 

Ruller og lister landeværnet vedrørende 1689-1713: mandskab mellem 18 og 40 år med alder. 

Sessionslister: 1760-73. 

 

Erik Breil: Diverse uddrag af godsskifter, findes ved søgning på hans navn på Google. 

 

Søren Munk, Herlev: Diverse meddelelser 1977-1985 vedrørende Tøstrup sogn, se nr.28-29,f, 

                 samt godserne Løvenholm og Vedø. 

 

 

 

 
      Johannes J. Lund 

      Spjald, 2013-2021. 
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                     7: Palle Rasmussen            6: Søren Terkildsen Bonde         4: Hannesminde, smedjen ligger nord for. 

                     Matrikelarkivet: Matrikelkort over gårdene i Sivested o.1800 (tallene læses på hovedet!). 


