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Hartkorn - Landgilde
Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold
til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre "blødt korn".
Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige
beretning var følgende:
Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf
udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664,
hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn. Denne skyldsætning viste sig snart at være
uretfærdig, idet ligningerne på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man
påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.
Ved boniteten sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes
efter det udbytte, de kunne frembringe, f. eks. antal af hølæs, græsning, svinsolden m. m.
Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt,
men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn.
Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i
begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis
for grundskatten på landet, blev den på grund af jordernes forbedring m.m. efterhånden
mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste
matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844.
Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til
24. Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 tdr. land (a 14.000 kvadrat-alen) til at yde 1 td.
1 td. rug eller byg 1 td. hartkorn
1 td. gryn eller hvedemel 2 td. hartkorn
1 td. hvede eller ærter 1½ td. hartkorn
1 td. havre ½ td. hartkorn
1 td. humle ½ td. hartkorn
4 læs enghø 1 skp. hartkorn
12 gæs 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 tdr. land og i Ringkøbing amt 45
tdr. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 tdr. land pr. td. hartkorn.
Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske
udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.m. steg
stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforhøjelse.
Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om
ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for
skatter til stat og kommune.
I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri", hvilken betegnelse dækker
bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og
underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under Christian III, men senere tabte det
interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en årlig afgift.
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Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke
sat i hartkorn. Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste - havde særlig betydning
på kronens godser og blev ofte her afløst af en havreydelse.
Den i gammel tid omtalte "herlighed", betegner den ejendomsret til jordegods og de deraf
flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til
private.
Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe
bondeskylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og
udbyttet af skov, jagt, fiskevand, forstrandsret, lyngslet o.s.v. og alt hoveri eller
hoveriafløsning.
Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedmål, sagefald m.m. Endelig var
myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kronen kunne sælge
eller overlade herlighedsrettigheder som birkeret eller patronatsret til private. Med
herlighedsretten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og påkræve
ekstraskatter.
Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes håndfæstningernes
bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til
selveje kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt og
fiskeret.
I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen trolovelse, hvilket var en kirkelig
handling, der før i tiden gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelsen kendtes allerede i
middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling.
Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinands af 19.
juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige
vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem
andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun
ophæves efter kongelig bevilling.
Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng
sammen, før de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke
denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den
egentlige ægteskabsstiftende handling.
I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men
trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst
af forlovelsen.
Som et ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere
fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise mestre
læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den fjerde finger".
Rigsdaler (daler) er i teksten forkortet rdlr. Rigsdaler er en forkortelse for joachimsdaler en sølvmønt af vægt en unce eller 2 lod (lig med 29 gram) af værdi 1 rhinsk gylden. Den
rhinske gylden blev slået i henhold til konvention mellem de rhinske kurfyrster. Den var
oprindelig af guld, men for at udnytte Tysklands sølvminer, begyndte man 1484 at slå
mønten i sølvgylden, der efter bjergværket Joachimsthal kaldtes joachimsdaler.
Rigsdaler udmøntedes i Danmark fra 1537 til 1872. Den deltes oprindelig efter lybsk
møntfod i 3 mark a 16 skilling, men idet småmønten forringedes, gik der under Frederik II,
4 mark og til sidst fra 1625 6 mark på 1 rigsdaler "in specie" (speciedaler) d.v.s. en i et
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stykke udmøntet. En speciedaler omveksledes 1873 med 4 kroner, mens 1 rigsdaler sattes
til 2 kroner.
I 1618 indførtes kronen, der efterhånden betegnedes slettedaler lig med 4 mark, under
Christian V indførtes kurantdaler, der var lig med ca. 4/5 speciedaler, og 1813 indførtes
rigsbankdaler (lig med ½ speciedaler). Denne mønt benævnes fra 1854 rigsdaler.
Kronens historie
Den danske krone a 100 øre blev indført ved møntloven af 1873. Indtil da havde man
regnet:
1 daler = 6 mark a 16 skilling
og sådan havde det været, siden Christian III i 1541 reorganiserede det dansk-norske
pengevæsen. I møntvæsenets historie er året 1541 derfor skellet mellem middelalder og
nyere tid. Penningen var den eneste værdi, der blev præget fra Knud den Stores
grundlæggelse af møntvæsenet i 1020erne til 1300-tallet. Den var på størrelse med en
nutidig 25-øre, i starten af sølv, siden af kobber med under 10 pct. sølv. Større værdier var
kun regneenheder, mindre frembragte man i 1000-tallet ved at klippe mønterne over i halve
eller kvarte.
Indtil ca. 1070 og fra midten af 1200-tallet cirkulerede mange udenlandske mønter også i
Danmark. Fra 1300-tallets slutning prægedes flere værdier end penningen, f.eks. hvid = 4
penninge, søsling = 6 penninge og skilling = 12 penninge.
Pengevæsenet var langtfra ensartet fra 1541 til 1873. Mange vekselkurser anvendtes, idet
ældre, mønter fortsat var gangbare, og forskellen mellem store mønters og skillemønters
indhold af rent sølv bevirkede, at et beløb tog sig forskelligt ud, alt efter om det blev betalt
i hele dalermønter eller i småmønter.
Forholdene i Slesvig og Holsten var helt frem til 1864 anderledes end i kongeriget;
forskellige regneformer efter f.eks. kølnsk, lybsk og hamborgsk standard og lødighed
gjorde hverdagen kompliceret. Mønter præget efter slesvig-holstensk standard forekom
også i kongeriget og vice versa. Siden 1625 var 1 lybsk mark noteret til værdien af 2
danske.
I kongeriget blev pengevæsenet reorganiseret efter statsbankerotten i 1813, og
Nationalbanken blev oprettet i 1818. Man regnede herefter kun i tre standarder, idet flere
ældre mønter stadig var gyldige: specievaluta, kurantvaluta (af 25 pct. ringere værdi) og
rigsbanco.
Speciedaleren var af 90 pct. rent sølv. Fra 1813 var 1 speciedaler = 2 rigsbankdaler. I 1854
blev den udmøntede speciedaler omdøbt til det mere logiske 2 rigsdaler, men med
uforandret vægt og lødighed. Ved indførelsen af kronen i 1873 blev rigsdaleren sat til 2
kroner.
Ugens Kloge (Politiken den 19. november 2000). Gert Posselt.
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Gården "Øster Ovstrup" senere kaldet "Oustrupgård" i Aars sogn var fra gammel tid en
enestegård med tilhørende vandmølle.
1231
Stednavnet Oustrup kommer ifølge stednavneforskeren Uffe Tophøj af
Ofhogstorp, som er nævnt første gang i Valdemar Sejrs Jordebog 1231. Det
stammer fra vikingetiden. På den tid brugte man at opkalde bopladser efter de
som boede på stedet. Ofhogstorp (Gammel nordisk) betyder ”Den højes torp”, og
er i 1300 tallet, mens Danmark var pantsat til to Holstenske grever og dermed
under massiv tysk indflydelse administrativt og sprogmæssigt, blevet til Oustrup.
Møllen har været ejet af kongen i 1231 og er vurderet til 2 mark guld minus 1
mark sølv eller 1 7/8 mark guld. I afskrift ser det sådan ud:

Himbersysel Hornum Herred: Stenwædlæ wat 2 mark Guld. En mølle i
Ofhogstorp 2 Mark Guld minus en Mark Sølv.
Himbersysel Hornum Herred: Stenwædlæ wat 2 mark Guld. En mølle i
Ofhogstorp 2 Mark Guld minus en Mark Sølv.
1408

Viborg stifts registratur (1540'erne) A.
Et tingsvidne, at Palle Lind satte Oustrup gård og mølle i pant til Ards kirke for
36 lødige mark. Givet 1408 tirsdag næst efter vor frues himmelfartsdag.

Viborg stifts reg. (1574) B.
Et tingsvidne, at Palle Lind har først pantsat Øster Oustrup og et møllested med
alt dets tilliggende til Ards kirke og derefter bekendt at han ikke kunne gøre
kirken regnskab derpå. År 1408.
KILDE: DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB
1415
Næste gang man støder på stedet er i 1415: 30te april Valborg aften, var biskop
Lange (af Viborg) på Års herredsting med Niels Morsing og Mikel Prior i Sebber
kloster, og førte tingsvidne på, at Palle Lynd (eller Lind?) der han lå på sin
dødsseng og præsten var hos ham, bekendte at han skyldte Års kirke 30 lødige
mark, som han blev den skyldig, der han gjorde regnskab for sit kirkeværge, for
hvilke 30 lødige mark han pantsatte sin gård Øster Oustrup samt et møllested
derved. (Danmarks riges breve 1400-1450) (Original Viborg bisps arkiv ÆA 11
263).
1434
Aars kirke får i 1434 skøde på Øster Oustrup af Jes og Per Mortensen (Krak)
Omkring 1664 Niels Mikkelsen
Født omkring 1630, Bislev, Hornum, Aalborg, Danmark
Død efter 1689, Aars, Øster Oustrup, Aars, Aalborg, Danmark
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Niels Mikkelsen er født ca. 1630 i Bislev by og sogn, søn af Michel Jensen (f.
OMK1595) og Maren Andersdatter (f. OMK1600), død efter 1688 i Øster
Oustrup Sogn og han levede endnu 1688, men er herefter forgæves søgt død i
Aars sogns kirkebog, der har en lakune for årene 1689-1701. Niels Mikkelsen
blev gift ca. 1658 med Mette Jørgensdatter. Kilde: Hans Martin Laustsen (Niels
Mikkelsen).
Mette Jørgensdatter, født omkring 1630 -- Vester Bølle - Glerup, Rinds,
Viborg, Danmark
Død efter 1678 (Alder ca. 48) -- Aars - Øster Oustrup, Aars, Aalborg, Danmark
(men hendes død her ikke kunnet findes i Aars sogns kirkebog).
Børn:
i.

Anne Nielsdatter,(#13201) født 0mk. 1658 i Øster Oustrup, døbt 1
jul 1658, (Måske).
ii. Maren Nielsdatter (#10429), født 1659 i Øster Oustrup, Aars Sogn,
døbt nov. 1672, død 1717 i Sønderlund, Skivum Sogn. Hun blev gift
med Christen Mouridsen, født FØR 1670 i Sønderlund, (søn af
Mourids Nielsen (f. OMK1600)" og Nn Christensdatter Skiønning (f.
OMK1634)") død 1725 i Sønderlund.
iii. Jens Nielsen (#13202), født 1669 i Øster Oustrup, døbt 2 jul 1669 i
Aars kirke.
iv. Margrethe Nielsdatter (#10939), født 1672 i Øster Oustrup.
Margrethe Nielsdatter blev døbt den 15. september 1672, og faddere
var velbyrdige Niels Munck og Fru Birgitte Munck til Haubrogård,
jomfru Else Munck til Mø1gård, Christen Michelsen fra Boltrup,
Søren Sørensen fra Gjørup, vellærde Peder Hvas, studiosus fra
Nørholm, Niels Andersen og dennes datter fra Troelstrup samt Jens
Pedersens hustru fra Aagård og Karen Albrechtsdatter fra
Sebbersund. Hun døde 1749 i Øster Oustrup, begravet 4. mar. 1749
Aars kirkegård, Aars Aalborg. Lysning af giftermål den 29. maj
1694. Gift i 1696 i Aars, med[82] Søren Christensen, født 1661 i
Nibe, (søn af Christen Sørensen Hornsgaard (f. 163?)") død marts
1736 i Øster Oustrup, Aars Sogn, begravet 11. mar 1736, Aars
kirkegård, Aars, Aalborg. Deres datter Mette Sørensdatter blev gift
med Niels Michelsen (se nedenstående - 1737). Kilder: Hans Martin
Laustsen. (Margrethe Nielsdatter) og Bjørn Skinnerup.
v. nn Nielsdatter. Hun blev gift med Jens Andersen, født OMK 1650,
død i Glerup, Vesterbølle Sogn
I 1679 nævnes Niels Mikkelsen som sandemand paa Aars Herredsting, i 1681 var
han delefoged og stævnede da forskellige af egnens beboere for skatterestancer,
og sidst på året 1682 nævnes han som sættedommer på Hornum Herredsting.
(Kilde: Hans Martin Laustsen).
1664 Matrikel
Niels Mikkelsen er i matriklen fra 1664 opført som fæster af enestegården Ø.
Oustrup i Aars sogn. Gården havde da et hartkorn på 12½ tdr., og de årlige
landgildeydelser til adelsmanden Gregers Høeg omfattede 6 tdr. rug, 6 tdr., byg,
et svin og 3 dalers gæsteri.
Kilde: Hans Martin Laustsen.
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1688 Matrikel
Christian den femtes store matrikel fra 1688 oplyser at der i sognet var 12
enestegårde, heriblandt Øster Oustrup. Om jorden siges der, at agerjorden i Aars
sogn bestå for størstedelen af gråt sand med nogen ringe hedemuld. Dyrkningen
foregik i et 9 marks skifte med 1år byg, 2 år rug, 2år havre og derefter brak i 4 år.
Kun en fjerdedel af jorden var opdyrket og resten henlå som sure heder og kær.
Denne matrikel erstatter den fra 1664 og nedsætter værdien fra 12 tdr. til 8 tdr.
hartkorn. Gårdens herlighed var i ældre tid 2 tdr. og 3 Skp. 1 Fjdk. hartkorn.
Niels Michelsen står som ejer, men matrikuleringen er delt i to dele:
Den, gården tilhørende, mølle havde 6 Skp. hartkorn mølleskyld, så møllens
kapacitet har vel næppe været stor.
Niels Michelsen 2 skp. 3 fdkr. 1 alb.
Aars kirke: 8 tdr. 4skp. 1fdkr. 1 alb. og den skylder til Aars kirke, hvilket vil sige,
at gårdens landgilde betales til kirken i Aars, men senere overgik landgilden til
Viborg Stifts Provsti. Denne afgift har fulgt gård og mølle gennem tiderne til vore
dage og bestod af 5 tdr. rug og 5 tdr. byg.
Alle marker er opmålt på denne måde:
Et fald stræcher sig sønder og nør, målt fra dend vester side og indeholder agre
opmålte i et støcke: bred 150 alen, bred 147 alen, lang 390 alen.
Link til Matrikelkort: 1690 Matrikel 1.PDF + 1690 Matrikel 2.PDF + 1690
Matrikel 3.PDF + 1690 Matrikel 4.PDF + 1690 Matrikel 5.PDF + 1690 Matrikel
6.PDF + 1690 Matrikel 7.PDF.
1690 Engbond (udskrift af matriklen 1690)
Denne gårds eng ere
1. Østre eng.
2. Skielkrog
3. Sønder eng.
I alt taxerede og bereignede til middel høe-16 læs og moesefoer 4 læs, samme
enghøe og moese foer bergis besværlig og må bæres i land.
Til gården findes et fædrift som efter taxations forrnt mipnn kand græsse 20
høvder, men er alleen iste bereignet for 7 ½ høvder ond græsning.
Gården haver sin nødtørftig ildebrand af split tørfve og lyngslet.
Ved gården ligger en liden sqvat mølle, som hafver et lidet over falds hjul, hvis
diameter er 3½ siallanch alen, qvernens bred er 1½ alen og tykelsen 1 qvarteer.
Vandet haver sit udspring af nogle små veld. Dammen er med stor arbeide opsat
af steen og sand. Same mølle ligger under gården og bruges til gårdens
fornødenhed, haver efter beretning ingen anden søgning, kand og iche male ofver
2 timers tid, før den igen skal demmes udi 6 timer. 1690 Matrikel 6.pdf
Fra omkring 1700 beboedes gården af
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1700 Chresten Jensen
Sidst i 1600 tallet var Chresten Jensen, møller i "Ø. Ovstrup" Mølle. Han var gift
med Birgitte Christensdatter.
Chresten Jensen døde 1700, og den 12. juni 1701 blev hans efterlevende enke
Birgitte Christensdatter gift med Mickel Christensen fra anneks præstegården i
Haubro.
Birgitte Christensdatter, der var født ca. 1646, døde i "Ø. Ovstrup" Mølle den 16.
november 1718, 72 år.
Mickel Christensen, der var født ca. 1663, døde samme sted den 5. maj 1720, 57
år gammel.
Øster Ovstrup af
1700 Søren Christensen
og hustru Margrethe Nielsdatter gift ca. 1696. (Margrethe Nielsdatter? Ifg. Bjørn
Skinnerup). Vielsen har utvivlsomt fundet sted i Aars, hvis kirkebog imidlertid
har en lakune for denne periode.
Margrete Nielsdatter er født 1672 i Ø. Oustrup, og hun døde 1749 samme sted og
blev begravet den 4. marts. Se Niels Mikkelsen Omk 1664.
Fra Bjørn Skinnerup: http://www.skinnerup.org/ulbjerg_1450.htm
Gården ejedes af byfoged
1714 Laurits Svendsen
der dette år solgte den til
1714 Andreas Jørgensen Egebjerg
der var ejer af gården til 1761. Se skøde fra 1761:1761 Skoede 1.pdf, 1761
Skoede 2.pdf og 1761 Skoede 3.pdf
Søren Christensen døde 1737 og Ane Nielsdatter, der var født ca. 1666, døde i
"Øster Ovstrup" 1748, 82 år gammel.
1737 Niels Mickelsen
og de blev så beboere i gården "Øster Ovstrup" og Mølle.
Niels Mickelsen var født ca. 1692, og han døde i "Øster Ovstrup" den 3. februar
1749, 57 år gammel. (Enken Mette Sørensdatter blev herefter i 1751 gift med
Chresten Nielsen – Se nedenstående 1749).
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Figur 1 Kort fra år ????
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1747 Tings vidne
Ført ved Aars og Sleth herreders ting onsdagen den 11te october 1747 af
Seigneur Peder Sommer af Skive, for Vester Oustrups beboere contra Niels
Michelsen udi Øster Oustrup.
Peder Bisgård kongelig majestæts herredsfoged udi Aars og Slet herreder samt
birkedommer til Løgstør birk.
Vilhelm Helt kongelig majestæts herreds og birke skriver samme sted, giør
vitterlig at år 1747 onsdagen den 11te october, var mødt for retten, på højædle og
velbårne herr justits råd Hielm Kierne, herre til Mølgård etc.gårder, hans vegne,
og efter biegiering af hands ved ejende gårde heri landet holdende fuldmægtig
seigneur Stie Østenhof, bye skriver seigneur Peder Sommer af Skive, og
produierede denne rets udstedte stævning datteret sist 25de september, som han
med sine forkyndelser på skrifter, af datto 26de og 27de dito, samt
næstpåfølgende 2den og 3die october begierede læst, påskreven og protocollen
tilført.
Samme poducerede stævning er af følgende indhold lydende.
Nommer 18.
6 skilling.
Peder bisgård, kongl. Majestæts herredsfoged i Aars og Slet herreder og
birkedommer til Løgstørs birk, giøre vitterlig, at for mig haver andraget
fuldmægtigen Stie Pedersen Østenhof ved Mølgård, hvorledes han på sit herskabs
vegne i anledning af den ham tillagd ordre skal finde sig forårsaget, og lovlig
anlediget ved vidnesbyrd at søge oplyst og beviseligjort den friehed rættighed og
eldgamle hæfved brug, som Mølgårds ejeres 2de bønder i Vester Oustrup
hidindtil u-lest og u-påankede haver haft til kiørsel, fæedrift og lyngslet etc. I og
over et stykke heede ejendom, grensende til Troelstrup ejendom ved
Markskieldahl, og sønder på til Øster og Vester Oustrup marker, samt i øster til
Vester Oustrup enge, hvilken rættighed Niels Michelsen i Øster Oustrup, nu på en
føje tid har funden for godt at hindre bemelte Vester Oustrup beboere, deels ved
at optage og bortjage deres kreaturer, deels ved at formeene dem lyngslet, og
deels ved at hindre dem kiørsel og drift over samme eiendom til deres enge, hvor
ingen anden vej er eller land agte.
Mølgårds herskab tid efter anden ved fuldmægtig har ladet Niels Michelsen
advare og tilsige, at afståe sig fra slig u-tilladelig medfart, ikke dets mindre skal
dog bemelte Niels Michelsen i tit melte Øster Oustrup gård have fremturet, både
ved at formeene Vester Oustrup beboere, som anførte deres eldgammel friehed og
rættighed så, og ved sig og huustrue samt tienestekarl Morten Nielsen og Jens
Jensen udelade sig, med adskillige fornærmelige ord og talemåder til
fuldmægtigens udsendte, ikke alleneste imod Vester Oustrup mænd, men endog
imod fuldmægtigen selv og andre, m.v. hvad der af dependerer, og af foranførte
tings beskaffenheder, ved sagens drift, til dens oplysning i nogen måde måtte
henhøre eller der af flyde og følge.
Thi nævnes eder for nævnt Niels Michelsen med huustrue Mette Sørensdatter og
tienestekarl Morten Nielsen og Jens Jensen, for mig i rætte at møde på Aars og
Sleth herreders ting, onsdagen første tilstundende den 11te october, med
påfølgende ting og tægte dage, så længe kald og varsel efter loven gielder
saggivelse at imodtage, spørsmålle at tilsvare, vidner kaldede og u kaldede samt
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breves læsning, og produering med alle andre tilladelige lovmåle at anhøre, alt
betræffende foranførte sag med alle sine pågieldende omstændigheder.
Til samme tiid og ting indstævner i lige måder efterskrevne vidner nemlig,
Anders Christensen i Vester Oustrup Søren Jørgensen, Niels Pedersen huusmand
i Borup, Laurs Dahl i Skifvum, Peder Kieldsen i Svenstrup, Niels Sørensen Båd i
Øster Ørbæk, samt Christen Helmin i Fadestrup Mølle, Peder Jensen Væver i
Hvorvarp, alle eders sandhedsvidne under faldsmåls straf at aflægge, og på
spørsmålle at svare, endelig for processens måde, anmeldes denne stævning for
velædle og højlærde herr doctor og stiftsprovst Rosenstand i Viborg, om han
noget i henseende til den afgift bonden årlig til Viborg domkirke contribuerer,
måtte have at erindre, da citanten efter hvis som i så måder pasherer, at lovskikket
tingsvidne agter at erhverve til fornøden brug og af betiening på sinne behørige
tiider og stæder.
Datum Løgstør den 25de september 1747. Peder Bisgård (L.S.).
Denne stævnings lovlige forkyndelse for mig, tilståer Vieborg 27de september
1747. P. Rosenstand.
Anno 1747, den 26. september haver vi underskrevne, begge boende udi
Haubroe, lovlig forkyndt denne rettens stævning for Maren Jensdatter udi Nyrup
og talte med hendes mand, som loved at stævningens rigtige forkyndelse at
tilståe, ligeleedes haver vi understående dato lovlig forkyndt den for Niels
Michelsen og huustrue, og tienestekarl i Øster Oustrup, og talt med konens
moder, og leverede hende kopie deraf, og lovede hun at forkyndelsens rigtighed
at tilståe, ligeleedes forkyndet vi denne samme dag lovlig for vedkommende i
Vester Oustrup, deels i deres egen og deels i deres huustruers påhør så, og for
Laurs Dahl i Schivum i same menders påhør; men lovede at dette at tilståe, samt
forkyndet den også lovlig for Peder Kieldsen i Svenstrup, for Peder Væver i
Hvorvarp, og for Niels Poulsen i Borup, deels udi egne og deels udi deres
huustruers påhør, hvilket vi bekræfter så sandt hielpe vi gud, og hans hellige ord.
Haubroe den 2den october anno 1747-Christen Madsen Ullitz, Christen Poulsen.
Denne stævning er mig i dag lovlig forkyndet. Kieldahls Mølle den 2den october
1747 tilståer Jens J.A.S., Andersen.
Denne stævning er mig i dag lovlig forkyndet. Fadestrup Mølle den 2den october
1747. tilståer Christen Helmin. Mig liigeledes lovlig forkyndt. Øster Ørbæk den
3die october 1747 Niels Sørensen.
Der efter seignor Sommer begierede retten behagelig ville påråbe contra janten
Niels Michelsen, om han eller nogen på hans vegne var til stede, der havde noget
imod det produierede stevnemål at erindre.
Niels Michelsen mødte for retten, og havde intet imod stevnemålet at erindre,
men ønskede sig gierne fred, særdeeles med sine naboer.
Sommer begierede herredsfogeden vilde behage som dommer, at endtholde sig
fra, enten i eller uden protocollen at vere Niels Michelsens talsmand eller
rådgivere, og dernest begierede retten ville påråbe de indstævnede vidner om at
ver tilstæde for at underkaste sig examen.
Dommeren bad monsieur Sommer vilde behage at betragte, hvorledes bonden
Niels Michelsen fra Øster Oustrup fremstiller sig, som en eenfoldig mand uden
forsvar, med et udtoeg af hans majestæts aller nådigste landmålingsarchive af
datto 2den augusti 1746, som han begierede dens slutning for contra jarten
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observerede, hvilken dommeren ingenlunde kunde nægte Niels Michelsen, og i
det øvrige hvad Niels Michelsen ellers agter at forsvare sin sag kommer ham ved,
og ikke dommeren.
Byskriver Sommer vilde endnu en gang bede dommeren ifølge sin eed og
embede, vilde lade sig lovens 1ste bogs 5te kapitel være efterrettelig, og ikke som
dommere regne sig mellem deres tal, aller helst så længe han sider på sit
dommersæde, som bogens 1ste bogs 9de capitel, 15 artikel nævner, da derved
tillige kan håndthæves hans majestæts allernådigste lovindbydende i 1ste bogs
13de capitel, som melder hvorledes skal forholdes, når nogen i retten vil fremføre
vidner og beviser, og inden samme bliver efter tered påståer og protesterer
Sommer imod alt, hvis Niels Michelsen måtte frembyde af beviis uden
stævnemål, at samme ikke måtte vorde imodtaged, og til den ende endnu vild
bede dommeren behagelig vilde påråbe vidnerne.
Dommeren uden at lade sig erindre af mons. Sommer, bør allernådigst at følge
allernådigste lov, hvilke og så vidt er efterkommed for hans ved dommer embede
i 18 år, og da efter begierring påråbt de instævnede vidner, og lovens eed af lov
bogen for dennem oplæst, med sin forklaring og formaning, at de ville vogte sig
for meen eed, og vidne sandhed.
Derefter Sommer begierede Niels Poulsen husmand af Borup måtte tages i eed
efter loven, som og skeede, og giorde vidnet Niels Poulsen derpå sin eed med
oprakte fingere efter loven at ville sin sandhed i denne sag, og blev vidnet derpå
af Sommer tilspurgt.
Først om han har tiendt i Vester Oustrup? Vidnet svarede ja, at han havde tiendt
der i tre år og 56 år siden han tiendte der.
2det om vidnet da veed, og kan forklare hvor vit Vester Oustrup beboere den
tiid, havde drift med deres høvder og creaturer, om de ikke havde frie drift,
sønden for Markskields Dahl til deres eng, så vidt heeden gåer norden for Øster
Oustrup agere need til Vester Oustrup eng, Nørkier kaldet?
Vidnet svarede: Ja i den tiid have tiendt i Vester Oustrup haved Vester Oustrup
beboere frie drift fra deres gårde, og need til deris eng Nørkier kaldet, sønden for
Marchskields Dahl, og indtil nør ende af Øster Oustrup agere, uden at sådan drift
af daværende Øster Oustrup beboere blev på anked.
3die: Om vidnet er bekiendt, at Øster Oustrup beboere endten i den tiid han tiente
i Vester Oustrup eller siden, så vidt han veed, har giordt Vester Oustrup beboere
nogen hinder, forbud, eller forfang i den drift med deres fæe kreature indtil
Vester Oustrup agere nordre ende, til fra søndere side i Markskiælds Dahl, ned til
Vester Oustrupeng Nørkiær? Vidnet svarede nej, der skeede ingen forbud, men
de drev med ald friehed.
4de Om vidnet ikke da hørte og veed, at Vester Oustrup beboere af aldere tiid, og
så vit han af gammel folk har hørt sige: Stehte med rættighed af eiendom, har
tilegnet sig og haft sådan drift som omvundet er? Vidnet svarede Ja.
5te Om Vester Oustrup beboere i den tiid vidnet tiente sammesteds ikke havde
friehed til at slåe lyng østen eller vesten for den såkaldteTroelstrup vej ved nordre
ende af Øster Oustrupagere, til at giøre vase med, når de skulle have, og bringe
deres høe i land af nørkiær? Vidnet svarede nej.
6te Om vidnet veed at Vester Oustrup beboere har drevet med deres kreaturer
uden på anke eller optagelse fra vestere ende af Fugel dahl, og indtil vadet?
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Vidnet svarede at derpå ej skeede nogen påanke, klage eller optagelse, siden de
ikke kom op på bakken på Øster Oustrupagere.
7de Om Vester Oustrup beboere ikke havde friehed, når høed var bierged, at
drive med deres høveder need i Vester Oustrup eng Sønderkiær kaldet, eller om
vidnet kan sige at Øster Oustrup da med rette drev samme Vester Oustrup eng?
Vidnet svarede: han såe ingen tiid at nogen af Vester Oustrup beboere havde
deres fæe høveder i den så kaldede Sønderkiærs eng, ej heller såe nogen tiid, at
Øster Oustrup beboere nogen tiid drev derned deres høveder, eller lod dem drive
der.
Sommer erklærede ej at have fleere spørgsmåle til dette vidne, men da Niels
Michelsen af Øster Oustrup såvel i rættens, som de otte mænds, og fleere ved
rætten nærværende deres påhør, har erklæret, og sagt dette vidne havde forsoret
sig, så påestoed Sommer han nu strax skulle erklære og navn give, hvad beviser
han der om kunde føre, thi dersom sådant ikke skeer, giver loven Niels Michelsen
sin dom, og efter samme bør han efterdags taxeris og ansees.
Niels Michelsen som for retten var til stede, blev af retten tilspurgt om han havde
noget dette vidne at tilspørge, før han fra retten blev demiteret. Niels Michelsen
svarede nej, han havde intet til vidnet; thi blev vidnet fra retten demiteret.
Dernæst fremstillede sig at vidne Laurs Dahl i Skivum, som aflagde sin eed med
oprakte fingere, efter loven at ville vidne sin sandhed. Til ham seigneur Sommer
begierede de til næste forrige vidner giorte spørgsmål af protokollen oplæst, og
hans svar derpå tagen og protocollen tilførte?
På første spørgsmål svarede vidnet, at han har tiendt i Vester Oustrup for 22år
siden, og tiendte der udi eet år.
På 2det spørgsmål svarede vidnet ligesom næste forrige vidne svaret og forklaret
haver.
På 3die spørgsmål svarede vidnet i liggemåk som næste forrige vidne.
På 4de spørgsmål svarede vidnet lige som næst forrige i alle ord og meninger.
På 5te spørgsmål svarede vidnet han viste ej de slog lyng, men ved at Vester
Oustrup beboere grov tørve såe vel vesten som østen for den såe kaldet
Troelstrup engvej, uden nogen påanke.
På 6te spørgsmål svarede vidnet Vester Oustrupbeboeres kreaturer blev dreven og
gik på omspurte sted Fugle Dahl, need til vadet uden påanke i nogen måder.
På 7de spørgsmål svarede vidnet: Vester Oustrup beboere deres bæster og fæe
kreaturer blev uden påanke, af vidnet dreven i den til Vester Oustrup hørende
eng, Sønderkiær kaldet, men vidnet såe ingen tiid at Øster Oustrupbeboere nogen
tiid drev deres høvder i denne eng.
Niels Michelsen der for retten var til stede, blev af retten tilspurt, om han havde
noget spørgsmål til dette vidne, hvorpå han svarede nej, og vidnet derpå fra retten
blev demiteret.
Hvorpå for retten fremstoed udi sagen at vidne, Peder Kieldsen af Svenstrup, som
giorde sin eed med oprakte fingere efter loven, at ville vidne sandhed. Da
seigneur Sommer begierede de for forrige vidner fremsatte spørsmåle for hannem
af protocollen oplæste, og hans svar derpå protocolleret.
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På 1ste spørgsmål svarede vidnet han havde tiendt i Vester Oustrup i halvfierde
år, som er ungefær 40tve år siden.
På 2det spørgsmål svarede vidnet ligesom næste forrige 2de vidner.
På 3die spørgsmål svarede vidnet, han havde i den tiid af førgetiuge år eller der
over, som han kan huuske tilvisse, aldrig hørt eller fornummen at haved været
Vester Oustrup forbuden, eller deres kreaturer optagen på den drift eller fæegang
norden for Øster Oustrup aggere, og need til Vester Oustrup eng nordkiær kaldet,
men de havde derpå haft frie drift stendig, indtil han nu efter rygte fornemmer de
er kommen til dispute og havde Vester Oustrup beboere for sådan drift aldrig
giort nogen betaling til Øster Oustrup beboere for sådant drift, men sovt den ulest
og ukiært, til nu uden betaling, som deres eeged.
På 4de spørgsmål svarede vidnet ligesom næste forrige vidne svarede og vundet
haver om sagen, at nu på et års tiid er sådan drift deres, bleven hindret af Niels
Michelsen i Øster Oustrup.
På 5te spørgsmål svarede vidnet, de havde ikke alleene væsten for troelstrup vej,
som gåer omkring ved Øster Oustrup, graved tørve og slaged lyng, men Vester
Oustrupbeboere havde endog i den tiid vidnet tiente der, og siden østen for den
såe kaldet Troelstrup vej, nu over førtiuge år gravet tørve og slaget lyng, både til
deres brug, og til væsten når de skulle agge deres høe ind eller i land af nørkiær.
På 6te spørgsmål svarede vidnet ligesom forrige vidne svared og forklared haver.
På 7de spørgsmål svarede vidnet ligesom forige vidne i alle ord og meninger
ligesom næste forrige vidne, Laurs Dahl svarede og vundet haver.
Endelig for det 8de om Vester Oustrup beboere ikke stendig, så længe vidnet
mindes har norden for Øster Oustrup aggere dreven så langt i søndre med deres
fæe kreaturer, som Vester Oustrup eng strækker sig i sønder. Vidnet svarede, såe
vidt som Øster Oustrup aggere gik nør på, drev Vester Oustrup kreaturer indtil
aggers endeene, og ved den eng til Vester Oustrup Nørkiær kaldet, drev de sønder
på ud i heeden såe langt denne eng strekede sig i sønder.
Niels Michelsen af Øster Oustrup blev af retten påråbt og tilspurgt, om han havde
noget dette vidne at quaitionere hvortil han svarede nej. Derpå blev vidnet fra
retten demiteret.
Derefter for retten fremstoed Niels Sørensen Øster Ørbæk, som giorde sin eed
med oprakte fingere efter loven at ville vidne sin sandhed, og vandt.
På første spørgsmål, at han for 21 år siden tiendte i Vester Oustrup et sommers
tiid og vogtede.
På 2det spørgsmål svarede vidnet ligesom næst forige vidne Peder Kieldsen af
Svenstrup svared og
(Her mangler 2 sider ?)
dahl, og nør på heeden til og på udi Markskieldsdahl, ligeleedes havdeVester
Oustrup beboere ovenmelte tiid på omvundene ejendomme, fra nør ende af Øster
Oustrupaggere og til Markskieldsdahl, haft friehed til at bierge så mange tørve og
såe meget lyng, som de vilde, så vidnerne havde aldrig vist, eller endnu rettere
ved, end samme ejendomme, dem eller Vester Oustrup beboere rette tilhører. 3die
Om Vester Oustrup har haft nogen drift i Fugeldahl, og hvor langt som og om de
har græsset deris kreaturer, når høe var bierget i den til Vester Oustrup eng
Sønderkiær kaldet.
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Vidnerne svarede begge de havde alle tiider haft frie drift og græsning, med deres
kreaturer indtil Fugeldahlsvad, for det dem nu i år af Niels Michelsen er bleven
formeent, liggeledes havde haft friehed at drive over heeden med deres høvder
need til Vester Oustrups eng Sønderkiær kaldet, og samme der at græsses.
Dommeren påråbte Niels Michelsen af Øster Oustrup om han havde nogen
spørgsmåle til disse vidner, men da han erklærede ej at have nogen til dem, blev
de fra rætten dimiterede.
Endvidere fremstoed for retten udi sagen at vidne, Christen Helmin af Faderstrup
Mølle og Peder Jensen væver af Hvorvarp, der begge giorde deres eed med
oprakte fingere efter loven, at ville vidne deres sandhed i denne sag. Og blev
derpå vidnerne af Sommer tilspurgt.
Først om de ikke sist 19de august var i Øster Oustrup og advarede da Niels
Michelsen, sammestæds boende, at hand ikke måtte lade samme høveder drive i
Vester Oustrup enge? Vidnerne svarede ja, de var hos Niels Michelsen omspurte
tiid og giorde sådan advarsel til ham som omspurgt er.
2det Om de ikke samme dag eftersåe Vester Oustrup eng Sønderkiær kaldet og
hvad tilstand de fandt samme eng udi? Vidnerne svarede begge, de var på Vester
Oustrup eng efter Vester Oustrup beboeres forevisning, nemlig Sønderkiær, såe
de en deel tråd som af fæe eller bæster særdeles hvor engen var blød, samme tråd
sagde Vester Oustrups beboere, Niels Michelsen i Øster Oustrup hans kreaturer
havde giort i dette sommer, og var engen ved samme slet medhandled.
3die Hvad svar vidnerne fik da de var udi Øster Oustrupaf Niels Michelsen og
hustrue samme steds, samt tienestekarl Morten Nielsen da svorede begge
vidnerne, svared at Niels Michelsen svarede dem, dersom hans kreaturer havde
giort nogen skade, fik han at svare dertil, men Niels Michelsens huustrue sagde til
vidnerne: hor i naner inted andet at bestille, eders foget er een nar, han er Vester
Oustrup mænds dreng, hvor i karlen Morten Nielsen istemmede med hende.
4de Om vidnerne da hørte, at Niels Michelsens hustrue Mette Sørensdatter
samme tiid sagde, de i Vester Oustrup, var et kiæltring pak, og nogle skielmer og
slamn, og de havde inted andet at giøre, end rende med deres skielms renkker og
trokker, vidnerne eeodrægtelligen begge svarede, at hun nemlig Niels Michelsens
huustrue ej alleene sagde det som spørsmålet indeholder, men endog mange
fleere ord, som vidnerne nu ej kan erindre. Niels Michelsen, som for retten var
nærværende blev af dommeren tilspurt om han på egne og huustrues vegne havde
noget vidnerne, at tilspørge og quæstionere, hvortil han svarede nej. Hvorpå
vidnerne blev fra retten demiteret.
Seigneur Sommer meente og forhåbede, at dette førte såvidt eeiendoms og
fæedrift til Vester Oustrup er angående alle tiider var og blev, Vester Oustrups
beboere og deres herskab fuldkommel hiemel på den drift af al deres tiid efter
vidnernes udsigende til Vester Oustrup haver været.
Og angående Niels Michelsens huustrue af Øster Oustruphendes ublue og
skandeløse mund, var sådan beviis som loven udkræver, så vel som og beviis
over tienestekarlen Morten Nielsen samme steds hans brugte talle må der og ord
honeta folk til beskæmmelse, thi var Sommer efter sådanne omstændigheder, til
videre lovlig påtale, for hvis som af dette tings vidne kan flyde og følge, hvor til
sin tiid og sted, tings vidne informa begiærede beskreven, samme seigneur
Sommer begiæring, dommeren bevilgede og tillod.
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At således, som foreskrevet ståer denne dag udi denne sag er pasheret og
forretted, bevidner med os efterskrevne dannemænd navnlig Mads Christensen af
Løgstør, Jens Heegård af Hemdrup, Peder Sørensen i Løgstør, Erik Jensen i
Nonhof.
Tingsvidne onsdag den 29. november 1747.
Udi guds og hans majest. høje navn er Aars og Slet herreders samt Løgstør birks
ret i dag sadt.
Sgr. Sommer byskriver i Skive fremkom for retten og procederede denne rets
udstedte stævning contra Niels Michelsen af Øster Oustrup dat. Sidst 9.nov., som
han ved sin forkyndelses påskrift af 10 dito begærede læst, påskreven og acten
tilført.
Dommeren påråbte 3gange lydeligen Niels Michelsen af Øster Oustrup om han
eller nogen på hans vegne var mødt med noget imod dette stævnemål at erindre,
men ingen mødte og eyheller Niels Michelsen selv.
Dernæst Sommer til sagens bestyrkelse og ifølge stævnemålets indhold
producerede først et for ved retten 11te october sidst, ført og slettet tings vidne, af
samme han begærede nu strax under acten indført såvidt pag. 1s og1g ang. Niels
Michelsens beskyldninger imod vidnet Niels Povelsen så vidt med rødt kride
findes indstreget og der efter begærede tings vidnet påskreven i denne sag, i
retmæssig at være forevigt, og samme sig derefter igen tilstillet, af dette meente
Sommer, Niels Michelsen noksom kunde være overtydet, hvor formastelig og
aldeles lovstridig hans forhold og udsagn imod vidnet Niels Povelsen sidst 11te
october var og er, så Sommer alene agter samme meente at kundgøre sin
irettesættelse, dog ville han til ydermere bevis i sagen og til dens yderligere
oplysning endnu producere
1ste én attest indgiven af studioso Sr. Pqestian Skårup dateret sidst 6te nov., som
han begærede læst og acten tilført.
Een dito attest indgivet af studioso Sr. Peder Westergård dat. 7de. November
sidst, som ligeledes begæredes læst og acten tilført.
Og endelig en dito attest udgivet af fuldmægtigen ved Mølgård og Holmgård Sr.
Stie Østenhof af gårs dags dato, som ligeledes begæredes læst og acten tilført.
Når nu disse fremførte beviser tages under øjesyn sees deraf klarlig, at Niels
Michelsen udi allene har forqiæt den ære og respect han og enhver er en kongens
ret skyldig, ja tillige den fred vidner, som står under rettens examen bør have
altså ærede Sommer, at han rettelig kunde gøre sådan irettesættelse, at Niels
Michelsen for sådan sine forhold bør lide og dømmes efter allernådigste lovs
bydende pag. 99 som og påstået, samt og at han bør betale en anseelig mulcht til
Aars sogns fattige og desuden erstatte denne sags omkostning med 12 Rsr og
således henviste sagen til doms.
Dommeren påråbte alle 3 gange Niels Michelsen af Øster Oustrup, om han eller
nogen på hans vegne var mødt, men efter påråbelse indfandt sig ingen, hverken
Niels Michelsen eller nogen på hans vegne.
Så bevilgede dommeren sagen indstævnet til i dag 14 dage og samme opsættelse
af sag søgerne, at lade forkynde for Niels Michelsen, om han noget til genmæle
agter at føre.
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Sr. Sommer byskriver af Skive mødte for retten efter begæring af fuldmægtigen
ved Mølgård Sr. Stie Østenhof, og procederede denne rætssag contra Niels
Michelsen af Øster Oustrup hans hustru Mette Sørensdatter indstævnet udi
stævnemål af dato sidst 9de november, som han med sin forkyndelses påskrift,
begærede læst og acten tilført.
Dommeren påråbte 3de gange lydeligen den indstævnte Niels Michelsens hustru
af Øster Oustrup, om hun eller hendes mand eller nogen på deres vegne var mødt,
men ingen af dem var mødt, ejheller nogen på deres vegne.
Dernæst Sommer producerede for ved retten sidst 11te october ført og sluttet
tings vidne, hvoraf han begærede under denne act anført så vit pag 99 og 34, samt
33 og 96 med rødkridt findes indstreget, og derefter ærbødigst begærede det
fremlagte tings vidne med påskrift denne sag at være fremlagt, han måtte
tilstilles.
Når nu dette producerede tings vidne og, fornemmelig det som under denne act
angående: Niels Michelsen hustrus skammelige og ærerørige beskyldninger
findes af tingsvidnet anført retsindig overtyed, da enstemmige vidner har
overvundet hende sådant, var Sommer i de tanker, han rettelig kunde gøre
følgende påstand og irettesættelse, som og påståes
1ste: At Niels Michelsens hustru bør ansees og dømmes efter allernådigste lovs
bydende, pag. 99,3tnt 2den pag. 1000tnt. 5te som den der tillige påståes at hun
bør betale denne sags omkostning med 16 rdr., og således indstille denne sag til
doms.
Dommeren påråbte den indstævnte Niels Michelsen hustru og hendes mand Niels
Michelsen af Øster Oustrup atter 3 gange, men ingen af dem var mødt, ejheller
nogen på deres vegne, hvorfor lovlig bekiendt opsættelses tider for Niels
Michelsens hustrue, om de endda agter at være noget til genmæle, imod hvis
protokollen tilført er.
Tingsvidner den 13. december 1747 i Løgstør Ret.
Onsdag den 13de december 1747 Løgstør ret.
Peder Christensen Torup mødte på vegne af byskriver Sommers vegne af Skive,
og fremlagde denne rettis på stævningen påskrevne og forkyndte sigtelse udi
sagen contra Niels Michelsen af Øster Oustrup angående ord bemelte Niels
Michelsen sidste 11te october under retten haver udsagt imod et vidne, hvilken
opsættelse med sin forkyndelses påskrift han begærede læst og dem forventenen
doms act tilført, og der efter begærede dom der, for her i sagen gjorte
irettesættelse.
Dommeren påråbte 3gange Niels Michelsen af Øster Oustrup, om han eller nogen
på hans vegne var mødt.
Men hverken mødte Niels Michelsen selv ejheller nogen på hans vegne.
Dommeren som må fornemme, at hverken Niels Michelsen eller nogen på hans
vegne efter den for ham forkønde opsættelsestid var mødt noget udi sagen at
svare, da efter påstand optoeg dommeren sagen til dom og påkendelse til i dag 6
uger.
Peder Christensen Sørup af Løgstør mødte på fuldmægtigen ved Holmgård og
Mølgård Sr. Stie Østenhof hans vegne og fremlagde denne rets udstædte
opsættelse på stævnemålet påtegnet angående: nærgående ord udtalt af Niels
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Michelsens hustru i Øster Oustrup, samme han begærede med sin forkyndelses
påskrift begærede læst og acten tilført.
Dommeren påråbte 3de gange Niels Michelsens hustru af Oustrup såvelsom
hendes mand Niels Michelsen, om de eller nogen på deres vegne var mødt, men
hverken mødte de selv, eyheller nogen på deres vegne.
Peder Christensen Sørup var efter forhen gjorte i retten opsætelse dom
forventende.
Da dommeren må fornemme ingen på indstævnte Niels Michelsens hustrus vegne
efter opsættelse og sammes loves bekendtgørelse, var mødt nogen i ringeste
måder i denne sag at tage ved genmæle, så efter påstand blev sagen til doms
optagen i dag sex uger, dog at dommeren han i denne og næst forrige sag
pedanktis beskriver hvad acterne og protocollen tilført, for til i dag 14 dage til
afbetjening ved dommens afsigelse i denne og næst forrige sag.
Da ingen var mødt med videre at forrette denne sinde, så blev hans majestæts ret
for denne gang ophævet.
Ovenstående er afskrift efter dels 4 kopier fra 1801 + ??
Gunnar Kragh.
1747 Tingsvidne ang skel_1.PDF, 1747 Tingsvidne ang skel_22.PDF, 1747
Tingsvidner ang skel 1.PDF og 1747 Tingsvidner ang skel 19.PDF.
1748 Dom den den 24de. Januar, Løgstør.
Udi den af Højtæ. Byeskriver Sommer af Skive for Mf. Østenhof indstævfnte sag
contra Niels Michelsens hustru indstæfnte sag blef af herredsfogden dom afsagt
wide infra.
Udi den af byskriver Sr. Sommer af Skive contra Niels Michelsen af Øster
Oustrup indstæfnte sag blev af herredsfogden dom afsagt, wide infra.
Da ingen var mødt med videre denne sinde at forrette i nogen måder, så blef hans
majestæts ret ophævet.
Dommen contra Niels Michelsens hustru i Øster Oustrup.
Sagen imellem Sr. Østenhof med flere på den ene, og Niels Michelsens hustru
Mette Sørensdatter af Øster Oustrup på den anden side, blev således kiendt og
dom afsagt. Efterdi det med de i denne sag af 11te october sidst førte og afhørte
2de vidners eendelig udsagn er bleven viist og bevist, at Niels Michelsens hustru
Mette Sørensdatter Øster Oustrup har førdt sig usømmelig, da vidnerne Christen
Helming af Fadestrup Mølle og Peder Jensen af Hvorvarp udi 9de augusti senest
sidst beskikelse vis til bemelte Øster Oustrup var hensendt, så og udtalt, sagt og
brugt adskillige utilbørlige ord, såvel imod citanten Sr. Østenhof, som de Vester
Oustrup mænd, så tilfindes hun for med udi alleneste at gøre Stie Østenhof en
sømmelig afbigt, og de Vester Oustrup mænd en tilstrekkelig erklæring, mens
end og for samme hendes forhold og utilbørlige ords skyld at bøde til Aars sogns
fattigkasse 1 Rdr., ligeså meget til justitskassen, og til citanten i omkostning
erstatte, alt at efterkomme inden 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse,
under lovens nærmere tvang og execution, og bør de af hende i så måde brugte
utilbørlige ord og talemåder ikke komme enten citanten selv, nær de Vester
Oustrup mænd til ringeste præjudue på gode nafn og røgte i nogen optænkelig
måde, men som utalt, død og magtesløs, anderledes kand icke den gjorde
irettesættelse være at anses.
Dommen contra Niels Michelsen i Øster Oustrup.
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Udi sagen imellem Højtæ. byskriver Sommer af Skive på den ene, og Niels
Michelsen af Øster Oustrup på den anden side afsagt således dom:
Citanten højtæ. byskriver Sommer har efter stæfning af 9de november sidst, til
doms sagsøgt Niels Michelsen af Øster Oustrup, fordi han 11te oktober sidst, her
i retten skal have sagt til eet vidne, at det var løgn vidnet sagde, med videre ord
og forhold same tid, og siden for sagsøgeren giordt irettesættelse over ham efter
lovens pag. 99,8 art.2, samt på mulct og omkostning, mens når derimod
overveyes, at det vidne, som sådanne ord skal være talt imod, og self skal have
hørdt derpå, icke haver strax begierdt de nærværende at dragis til minde, eller den
sigtede strax begierdt det at skrivis og antegnes, dersom én havet post ex passe
besås udi allerhøyst bemelte lovs 2den art pag 99,8, så kand denne art. icke med
rette lægges til grundvold for dette søgsmål og derunder formerede irettesættelse,
vel har sagsøgeren ladet afhøre af et tings vidne slutet her ved retten udi 11te
october sidst pag 18 og 19 nogle ord af sådan indhold, men da Niels Michelsen af
Øster Oustrup såvel i rettens, som de otte mænds og flere ved retten værende
deris påhøer her erklæret og sagt, dette vidne hafde forsoret sig, så påstoed
Sommer, hand nu strax skulle erklære og navngive, hvad beviser hand derom
kunde føre etc., mens samme opfylder icke meer allerhoyst bemelte lovens
bydende, såsom plæderede icke self har protesteret, med at begiere, dragis til
minde, eller strax begiere slige ord skreven og antegnet, og siden af dommeren at
givis beskreven, og hvad Sr. Skårups indleverede attest af 6te november og Sr.
Østenhofs af 28 derom angåer, der dog icke ere eensstemmige, og Sr. Østenhof
desuden vel kan ansees i denne til fælde, som en afvinds mand af Niels
Michelsen, da foruden andre lovlige aarsager kand på same icke reflecteris, fordi
de iblandt andet siger, at byskriver Sommer ved tilførsel i protocollen strax,
begierede retten, de 8 mænd og tilstedeværende ville dragis til minde, thi sådan
begiering findis ey udi ovenberørte tings vidne, og Sr. Vestergårds attest af 7de
nov. Sidst, melder icke eet eenste ord der om, og desuden er det udløbne
stævnemål icke skeet i den persons nafn, som skulle være beskyldt, mens for Hæ.
Byeskriver Sommer self, som i ingen måde beviser sig at være sigtet, eller til
denne sag med rætte beføyet, thi kiendes for rætt at den sagsøgte Niels Michelsen
for sagsøgerens Hæ. Byskriver Sommers tiltale i denne sag.
Efter mandens død styrede enken
1749 Mette Sørensdatter
gården indtil hun den 31. maj 1751 blev gift anden gang med
1751 Chresten Nielsen
fra Sønderlund i Skivum sogn, og han har antagelig derefter overtaget styrelsen af
gården.
I begge Mette Sørensdatters ægteskaber var flere børn.
I 1761 blev "Øster Ovstrup" med Mølle solgt til
1761 Lars Christensen Bjørn
Født: 1736, Ebbeskovgaard, Fakse sg.
Døbt: 04. jul 1736, Fakse
Død: 06. maj 1777, Øster Oustrupgaard
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Begravet: 12. maj 1777, Aars
Alt. navn: Mons. Lars Bjørn ses han oftest omtaft som.
Stilling: Selvejergårdmand på Ø. Oustrupgaard i Aars sg.
Noter:
Dåb: Anno 1736 d. 4. juli er ligeledes Sr. Christen Joensen Bjørns søn Lars døbt i
Fakse kirke. Velbårne fru Rosenkrantz på Totterupholm bar ham.(Totterupholm
kaldes senere Rosendal) Navn LARS.
Disse dåbsoplysninger haves fra et skifte efter Joen Jørgen Larsen Bjørn, hvor der
søges efter arvinger, og her står flg.: degnen Sr. Meyer i Fakse meddeler 1770 de
rigtige angivelser på salig Christen Joensens Bjøn's børn, som tid efter er avlet i
Ebbeskovgaard i Fakse sogn. Fakse kirkebog fra den tid er idag bortkommet!
Aars Kb. 1777 døde: Mandagen d. 12. maj blev Mons. Lars Bjørn i Øster Oustrup
begravet 48 år gammel.
Lars Bjørn var ejer af gaarden Øster Oustrup i Aars sogn. Hans originale
skiftepapirer samt diverse dokumenter findes i mappe på LAN: BOD-499 skifte
nr. 623. Skiftebrevet registreret Aalborghus slot 7-5-1777, Aalborg Amts
skifteprotokol 1714-93 nr. 5 fol 36 BOD 393 fol 148-152.
Gården er skødet fra Andreas Jørgensen Egeberg til Halkier, til Lars Bjørn dateret
d.10. oktober 1761 og købesummen var 280 Rigsdaler.
Diverse oplysninger der findes om Lars Bjørn:
Løgstør Birk og Aars-Slet herreds skøde-pantebog 1738-85: B42-SP4SP56, fol
218B, 219A, 219B omhandler Lars Bjørns strid med de Vester Oustrupmænd. Fol
221 er en skelforretning ml. Øster og Vester Oustrup (personregistersiden efter
S). Se endvidere personreg. under L. Fol 137 er en obligation til Christian
Wassard j Hobro. Fol 136 er en oblig. til Thøger Christensen i Aars Meldal.
Kilde: Per Bjørn-Christensen.
Lars Christensen Bjørn er født ca. 1736 og døde i "Øster Ovstrup" den 30. maj
1777.
Han var gift med Ane Johanne Andersdatter.
Lars Christensen Bjørns skøde på gården er dateret den 10. oktober 1761 og lyder
som følger:
Jeg Andreas Jørgensen Egebjerg til Halkjer "Deres Kongl. Majests. Krigs
Assessar, gjør vitterlig at have solgt ligesom jeg hermed afhænder og skiøder fra
mig og mine arvinger til velagte mons. Las Bjørn den mig tilhørende herlighed
udi Øster Oustrupgård med tilliggende mølle beliggende udi Aars herred og sogn.
Hvilken fornævnte herlighed mig er betalt med den summa 280 Rdlr. grov
courant. Thi bekiender jeg for mig og mine arvinger ingen ydermeere lod, deel,
ræt eller rættighed at have til bemeldte min afhændede gårds herlighed,
bygninger, mark, eng, mose, kiær, tørvegryft, lyngslet, fiskevand, dam og
damsbaad, mølle og mølleræt, fæegang, eenemark samt fælling inden og uden
markskiel, eller hvad samme med rætte tilligger og af aller tiid tillagt haver, men
alt det skal tilhøre velbemeldte mons. Lars Bjørn med samme ræt jeg selv det ejet
haver, således som hosfølgende skiøde fra byfoged Laurids Svendsen af 31. juli
1714 det formælder, og efter dend imellem os oprættede Kiöbe Contract af 1st
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Julij indeværende aar /: Hvis 5te 6te og 7de Post ved dette Skiödes meddeelelse
bliver uforandret og stedse af ermelte Mons: Biörn og Arvinger skal efterleves :/
siden mig derfor, som mældt, er skeed i fuldkommen betaling i reede Penge. Og
hvis anförte gaard og mölles Herlighed mod forhaabning skulde vorde sistmældte
Mons: Biörn formedelst min vandhiemmels skÿld ved lov og Dom fravunden,
forbinder jeg mig og mine Arvinger at skaffe ham ligesaa got et Stæd igien eller
dets værd at betale. Dend aarlige afgift som bör Svares til Wiborg Dom Proust
alle Kongelige ordinaire og extraordinaire Skatter og udgifter herved i alle
maader uforkrænket.
Til bekræftelse haver jeg dette mit udgivne skiøde med egen hånd underskrevet
og mit sædvanlige signet hostrykt, samt venlig ombedet min kiære svigerfader
velædle Olle Jacobsen Winther og Diderich Andreas Colding her på Halkier med
mig til vitterlighed at underskrive og forsegle.
Halkier, dend 10de october 1761.
A. Jørgensen Egebjerg.
Til vitterlighed.
Olle Jacobsen Winther D.A. Colding"
Originalskøde: 1761 skoede 1.jpg + 1761 skoede 2.jpg + 1761 skoede 3.jpg.
1761 Lars Bjørn låner 280 Rdl. af Sr. Christen Wassard i Hobro til betaling ved
købet af Øster Oustrup.
Kiendes jeg underskevne Lars Bjørn fra Øster Oustrup og hermed vitterlig gør
skyldig at være til Sr. Christen Wassard i Hobro, Capital to hundrede og
firsindstyve Rigsdaler, som han mig i grov dansk courant lånt og med forstrakt
haver, hvilke forskriver 280 Rdl.. Jeg hermed forpligter mig og mine arvinger at
betale til hvilken omslags termin i Viborg snapsting der paa en af siderne ¼ aar
tilforn vorder opsagt, og imidlertid betaler jeg den aarlige rate med 5 %. Til
forsikring for bemeldte capital pantsaetter jeg hermed min iboende gaard Øster
Oustrup kaldet, den mig derudi tilhørende herlighed og rettighed med den der
underliggende mølle, ligesom det mig af hr. assessor Egeberg er solgt og skjødet
dateret 10. okt. sidst, ligeledes pantsætter jeg ikke alene den afgrøde og
besætning jeg har faaet med bemeldte gaard men med og al min øvrige besætning
som nu er eller i tiden forefindes nemlig: 9 stk bæster, 4 stk. fæhøvder, 16 faar, 3
vogne med behørig redskab, item plov og harve med videre, hvilket forskrives
samt øvrige mine møbler og effekter bestaaende af tøj, kaaber, messing,
sengeklæder af uldet og lidet skal være og bliver creditor til underpant og
forsikring indtil han for capital, rente og omkostninger til fulde er udbetalt, og
saaledes skal Sr. Christen Wassard hans arvinger eller denne min
panteforskrivnings rette ejere af mig og mine arvinger blive skadesløs. Til det
haver jeg formaaet min kjære svigerfader Anders Jensen hjulmand i Schiellerup
samt Laurits Christensen smed ibidem og Jens Andersen af Schiellerup som
cautionister og selvskyldnere en for alle og alle for en, med mig at underskrive og
forsegle, ligesom jeg og denne panteforsikring egenhændig har underskrevet og
forseglet. Venlig ombedet Sr. Hans Ernst Samuel og Laurits Wegner til
vitterlighed at underskrive og forsegle i Hobro den 28. oktober 1761.
Lars Bjørn L.S.
Som cautionist og selvskyldnere en for alle og alle for en, underskriver og
forsegler:
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Anders Jensen. Jens Andersen. Laurs Christensen smed.
Til vitterlighed efter begjæring Lars Wegner og H. E. Samuel.

1763 Pantebrev. Lars Biørn låner 100 Rdl. af Christen Wassard i Hobro.
1763. Kiendes jeg underskrevne Lars Biørn, boende i Øster Oustrup og hermed
retteligen gør skyldig at være til Sr. Christen Wassard i Hobro capital eet
hundrede rigsdaler, bemeldte 100 Rdl.
Jeg herved forpligter mig og mine arvinger at betale efter at ¼ aars lovlig
opsigelse paa enten af siderne tillige med 5 % aarlig rente til bemeldte Sr.
Christen Wassard eller arvinger, og til forsikret pant sætter jeg som 2. den
prioritet udi min iboende gaard Øster Oustrup med underliggende mølle,
besætning af kreaturer og vogne samt møbler og effekter næstefter hans l.ste
prioritets rettighed og for capital 280 Rdl., ifølge min panteforsikring dateret 28.
oktober 1761, og til ydermere forsikring for capital, rente og skadesløs
ombytning haver jeg formaaet Laust Sørensen boende i Lynnerup som cautionist
og selvskyldner denne obligation at underskrive og forsegle saa og ombedet
velærværdige Hr. Lorentz Herts i Aars og Laurs Vegner i Hobro til vitterlighed at
underskrive og forsegle.
Hobro den 26. april 1763.

Lars Biørn L.S.

Som cautionist og selvskyldner Laurits Sørensen
Til vitterlighed efter begjæring L. Vegner og L. Herts
Af originalobligation ses at renterne er betalt til snapsting 1777.
Kilde: Per Bjørn-Christensen.
Efter Chresten Nielsen blev
1764 Jens Hansen Hedegård
beboer i gården 1764.
Der blev ved denne overdragelse udstedt følgende kontrakt:
Contract
Hvorefter jeg Lars Bjørn ejer af Øster Ovstrupgård haver formået Chresten
Nielsen i Øster Oustrup Mølle til at qvittere samme mølle som hannem efter
accordt med Jens Hansen Heedegaard på hans livestiid til beboelse og brug har
overladt, den afstår på følgende conditioner:
1.

Tillader jeg Lars Bjørn, Chresten Nielsen i Oustrup Mølle at bortfløtte med
alt hvad hannem og hans er tilhørende, samt hvad udi møllen og dette heele
syndre huuses bygning forefindes med hvad nafn nefnes kand af det denne
møllens og husenes bygning uvedkommende.

2.

Alt det korn som nu på møllens tilliggende eyendom er sået, samt høe aulet
til stedet skal tilhøre Chresten Nielsen og måe af hanem efter eget tyke
bringes og henføres hvor hand lyster og vil, uden mindste pretention fra mig
og mine, imod at jeg beholder dend giødning som ved stedet befindes og for
samme giødning, leverer ieg Chresten Nielsen udi Oustrupgård toe
forsvarlige læs bøgerafter inden Sct. Hansdag 1765, eller i mangel deraf
betaler hanem til samme tiid reede penge toe rixdaler.
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3.

Når Chresten Nielsen qvitter møllen skal ieg Lars Bjørn give Chresten
Nielsen og kone Mette Sørensdatter fuldkommen pass for dem og deres
børn, så de alle frit og ubehindret, og uden min og mines eller
efterkommende Øster Ovstrup og mølles eyeres pretention måe reise flytte
fare og sig nedsætte hvor de lyster og vil.

4.

Betaler ieg Lars Bjørn mølleren Chresten Nielsen til først-kommende
Mickelsdag udi reede penge 60 Rdlr. Skriver tredsindstiuge rixdaler, og det
uden ringeste afkortning i nogen slags optænkelig måde, hvilket gives
hannem fordi hand møllen til samme tid skal qvittere.

5.

Skal Chresten Nielsen ligesom forhen beholde tilmældte mølle, bygninger
og eyendomme og hvad dertil hører til egen brug og nytte til
førstkommende Mickelsdag, imod dend sædvanlige svarte afgift, og når
hand møllen qvitterer skal hand være frie for at betale eller erstatte hvad
brøstfældighed på husene, møllen og mølle redskabet, med alr dertil
hørende og deraf dependerer, befindes og følgelig eyheller med nogen slags
(Lakune i dokumentet)........

6.

Hvorimod ieg Chresten Nielsen frafalder dend imellem Jens Hansen
Heedegård og mig om Øster Oustrup Mølles beboelse oprættede contract og
foreening, såe denne contract på alle sider skal være død, magtesløs og af
ingen kraft når Sr Lars Bjørn opfylder alt foranførte af hannem lovet er.

Og herved forsikrer til førstkommende Mickelsdag, at qvittere aftmældte Oustrup
Mølle, samt til den tiid giøre møllen og husene frie og rydelig fra mig, mine og
alt mit tilhørende, så Mons. Lars Bjørn efter samme tiids forløb frit og ubehindret
efter eget behag må bruge og benytte sid af møllen og ald dends tilhørende uden
mindste pretention af mig eller mine.
Denne contract og forening forbinder vi ovenskrevne os herved på begge siider
udi alle måder rigtigt at holde og efterleve, som vi herved med vore henders
underskrift bekræfter og tilstår ombedende Vel- Sr. Olle Jacobsen Vinther og
Mons. Peder Møller på Halkier med os til vitterlighed ville underskrive og
forseigle. Og siden stemplet papiir ey haves ved hånden skal denne contract
dermed belegges, og være lige så gyldig som samme derpå var skreven.
Øster Oustrup, den 30te junij 1764.
L. Bjørn

Chresten Nielsen

Kontrakt: 1764 contract 1.PDF + 1764 contract 2.PDF + 1764 contract 3.PDF
1773 Kvittering fra Anders Bjørn til Mathias Svante Lassen.
Jeg undskrevne Anders Bjørn nuværende fuldmægtig ved Eskier, tilstår herved, at
som nærværende skriverdræng nafn: Mathias Svante Lassen tienendes ved
bemeldte Eskier, på mine veigne haver modtaget af Eskier bønder eendeel
kongelige skatter og contributioner, saa vel extra som ordinaire samt landgilde
saa vel af korn som penge, laane korn og andre indkomster med videre; hvilket
hand til undertegnede dato, for alt samen haver aflagt reede, og giort tilbørlig
rigtighed, saa jeg iche hannem derfor i nogen maade haver at kræve eller tiltale,
hvorfor hand herved forskude meddeles fuldkomen og vedbørlig quittering.
Endvidere haver hand inget efter mine andre afgivne tilladelse skrevet noget ------ eend papiirer breve og dokumenter, pantebreve, men gåed under i bøndernes
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qvittantz bøgger for betalte skater og landgilde. Som ermelte Mathias Svante
herved tilstaaes at være med min villie og minde, saa det icke skal blive eller
kome ham til hinder eller prejudice i ringeste maade. Hvilket alt forestaaende
herved under min haand og hostrijgte signette bekræfter.
Eskier 2de.janr. 1773
Biørn
Endviidere haver bemelte Mathias Svante Lassen fra oventegnede dato af, og til
understaaende dato, paa ovennevnte maade modtaget paa min veigne og giort
som ovennævnt er, saa eij hannem ligefra ovenmelte, er fra ord til andet, hannem
herved fuld komen qvittering gives.
Aaltbech Mølle dend 25 den septb.1773. A. Biørn
Afskrift af dokument: 1773 Eskjaer til MSL.PDF. Gunnar Kragh.
1775 Overenskomst
Vedhører
Den mellem Lars Biørn i Øster Oustrup og Vester Oustrup byemænd
oprætted forlening, dateret 15.may 1775
S.T.
Hv. HALKIER
I Vester Oustrup
Og Stiftmach
Anno 1775 d. 15e maj indfandt sig Mads Nøragger kongl. majestæts
herredsfoged i Aars og Slet herreder, hos selvejer Lars Bjørn i Øster Oustrup,
ifølge hans højgrevelig Excellense høj og velbårne hr. Geheime-konferensråd,
stiftsbefalingsmand og amtmand von den Ostens erholdte skrivelse af 6te kujus, i
anledning af een fra fuldmægtigen ved Lerkenfeldt, Sr. Johannes Nygård på
tvende af bemelte Lerkenfeldt bønder udi Vester Oustrup deres vegne, indkomne
klage af 29de april sidst, angående en fornærmelse bemelte Vester Oustrup mænd
meente af foranførte selveier i Øster Oustrup, ved et af ham opkastet digge at
være tilføjet i deres fæe drift, hvor da og var nærværende bemelte fuldmægtig fra
Lerkenfeldt på sit herskabs og meerbemelte Vester Oustrup mænds (der
ligeleedes vare tilsteede) vegne tillige med Lars Bjørn.
Og da intet var Biørn kiærere end at undgå proces og dispute, blev den imellem
ham og de Vester Oustrup mænd værende dispute udi mindelighed såleedes
afgjort og bilagt:
At på det af Lars Bjørn opkastede dige giøres et skår lige for Dybdal med et led
for, som bekostes og vedligeholdes af Lars Biørn og de Vester Oustrup mænd,
hvor igienem deres kreature kand drives.
Nyder de Vester Oustrup mænd frie drift, over den østen for bemelte dige
værende heede, til deres eng og det kiær som ligger vesten for engen, dog således
at de ei i nogen måde tilføjer Biørn mindste skade på de tørve og ilde brand han i
heeden lader biærge, ej heller måe Vester Oustrup bæster eller høvder, komme
længere i sønder udi kiæret for deres eng, end til Huusdal. Hvad af kiæret som er
sønden for bemelte Hunsdal, beholder Biørn alleene til græsning for sine
creaturer samt ubehindert drift til vandstædet norden for.
Tillades de Vester Oustrup mænd i forbemelte heede, at biærge det lyng de
behøver at vase med til deres derved liggende eng, imod at Biørn igien udi deres
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heede bierger lige så meget og lige så god lyng, som de andre til vase lyng
bekommer.
Siden det falder Biørn meget ubelejlig at hente lynget i Vester Oustrup heede,
så forræter hver af Vester Oustrup mænd for Biørn årlig en dags villighed, enten i
høebiering eller høst med tvende fuldkomne arbeids folk, til hvilken af deelene
han forlanger.
Hvorimod Biørn og om vaad høebierging indfalder, på forlangende lader de
Vester Oustrup mænd på et belejligt sted der i heeden strøe det græs de bierger i
engen.
Hvilken forlig og forlening, udi ald kierlighed og eenighed på alle siider til denne
sags bielæg- og neddæmpelse er indgået, og uryggelig skal blive holdt så længe
oft melt Lars Biørn beboer Øster Oustrupgård. Dog skal denne foreening hverken
nu eller i fremtiden være eller blive, enten Øster eller Vester Oustrup eiere til
mindste præjudice i henseende til den ræt og rættighed, eenhver til oft melte
ejendomme formeenes at have, til bekræftelse under vore hænder og signeter.
Datum ut supra.
På hans excellences hr. geheimeconferenceråd og stiftsbefalingsmand greve von
den Ostens vegne, og ifølge hans ordre.
M. Nøragger
På herskabet salig frue Generalmajorinde von Luttichaus arvingers vegne, som
fuldmægtig.
A. Nygård
På egne vegne underskriver Lars Biørn

C.A.S. S.P.S.
Holdt i hånden

Dette forlig og foreening, som stemplet papiir no 20 til 24 skilling var vedhæftet
og bielagt, er efter begierring læst udi rætten på Aars og Slet herreders ting
onsdagen den 9de augusti 1775, samt protocolleret udi bemelte rætters pante og
skiøde protocol folio 21g testerer.
M. Nøragger

S.Hvalsøe

At foranstående foreening udi alle dens ord og punkter af os underskrevne ejere
udi vores eje tid skal blive holdt efterrettelig, det tilståes herved under vores
hænder og signeter samt og til vitterlighed ombedes vel agte mænd Jens
Fadestrup af Tandrup, og Chresten Smed af Ågård, med os at underskrive.
Øster Oustrup den 25. maj 1782
S. Kålund

A. Paulson

Til vitterlighed Jens Pedersen

Christen Jensen Ågård

Dokument: 1775 Overenskomst skel 1.PDF + 1775 Overenskomst skel 5.PDF
Efter Lars Christensens Bjørns død 1777 blev der afholdt skifte, indført i
Aalborghus Amts Skifteprotokol 1777-1781, fol. 148.
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Udsnit fra Jydske Efterretninger 27. juni 1777

Figur 2 Jysdske Efteretninger 27. juni 1777

Kort fra omkring år 1800

Figur 3 Kort fra omkring år 1800 ?
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Skiftet blev afholdt i gården "Øster Ovstrup" Aars den 30. maj 1778, og deri
gives en del oplysninger om gården.
Der var af besætning 5 ældre heste og 3 plage, 6 køer, 2 kvier med kalv, 5 stude
og 5 kalve, 38 får, 18 lam, 1 væder, 4 beder, 1 so, 3 gæs, 1 gase og 10 gæslinger,
som ikke blev vurderet, "da man ikke ved om de kan leve eller dø".
Besætning og indbo blev vurderet til ialt 313 Rdlr.
Gården "Øster Ovstrup" med hartkorn 8 tdr. 1 Skp. 2 Fjdk., med bygninger og
tilliggende ejendomme af ager og eng, hede og mose blev vurderet til 250 Rdlr.
Den dertil liggende mølle, hartkorn mølleskyld 6 Skp., til 150 Rdlr.
Boets indtægt var 713 Rdlr. og gælden 574 Rdlr.
Der blev til deling mellem enken Ane Johanne sal. Lars Bjørns og deres eneste
søn og arving Chresten Larsen Bjørn, som var 13 år gammel, 127 Rdlr., så hver
fik 63½ Rdlr.
1778 Skiftebrev
efter afgangne selvejer Lars Christensen Bjørn i Øster Oustrup.
Jeg Adolph Siegfried Greve von der Osten, Ridder, Deres Kongelige Majestæts
bestalter geheimekonferensraad, kammerrand og stiftsbefalingsmand over
Aalborghus, Børglum, Sejlstrup og Aastrup amter, gør vitterligt: at aar 1778 den
30. juni haver jeg sluttet skifte for afgangne selvejer Lars Christensen Bjørn i
Øster Oustrup efter at forretningen, som forhen var begyndt og fremmet saaledes
som følger:
Anno 1777 den 7. maj indfandt sig som commiteret paa Hr. skifteforvalteren,
Hans Excellence, høje og velbaarne Hr. geheimekonferensraad, kammerherre og
stiftsbefalingsmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborghus, Aastrup,
Børglum og Sejlstrup, Greve von der Osten, hans vegne fuldmægtigen Peder
Stoubye fra Halkier med tiltagne tvende vitterligsmænd navnlig Jens Nielsen
Bach af Troulstrup og Christen Jensen smed af Aagaard, udi stervboet i Øster
Oustrup efter ved døden afgangne selvejer Lars Christensen Bjørn, for i
underdanigst følge en mig i dags formiddag tilhændekommen høje ordre fra
højbemeldte Hr. stiftsforvalteren dato 6. maj 1777 for at holde en forseglings- og
registreringsforretning, hvor da var overværende enken Anne Johanne salig Lars
Bjørns med tiltagne laugsværge Hr. Søren Kragh opholdende sig i bemeldte Øster
Oustrupgaard og blev da forrettet som følger:
I dagligstuen:
Et fyrrebord med skuffe under, 2 fyrre bænke, 2 træstole, 2 lænestole med
halmbund, I malet skab med 2 døre, 1 jern bilæggerkakkelovn, 1 ottedages stueur,
2 hylde frale, 1 liden blaa malet dragkiste paa fod forseglet, 1 syskrin, 1
alkoveseng med gardiner blaa og hvid stribet, derudi fandtes 1 rød og hvid stribet
olmerduges overdyne, I par blaargarns lagner, 1 blaa og hvid stribet olmerduges
hovedpude med lærreds overtræk, 2 brandgule stribede bolster dito, 1 blaa og
hvid bolster underdyne, I brandgul og hvid dito. I en dito seng: 1 rød, blaa og
hvid olmerduges overdyne, 1 par blaarlærredslagner, 1 blaa og hvid olmerduges
pude, 1 blakket olmerduges underdyne. I en seng i væggen: 1 blakket olmerduges
overdyne, 1 blaa og hvid bolster hovedpude, 1 par blaarslagner, 1 hvid vadmels
underdyne.
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I mellemstuen:
1 stolpeseng med rød taftes omhæng, 1 blaa og hvid bolster underdyne, 1 dito
lang hovedpude, 1 ege chatol forseglet, 1 blaa og hvid dragkiste stafferet af
konen, en brunmalet fyrkiste, 1 liden hængeskab forseglet, 1 blaa fyr slagbord, 6
stk. træstole, 1 liden bilæggerkakkelovn tilhører hr. Kragh, 1 spejl med brun
ramme, 4 par porcelinskopper tilhører hr. Kragh, 1 tin thepotte, 1 sort spølkum, 1
messing kaffekande.
I køkkenet:
2 tinfade, 12 dito tallerkener, 1 jernpande og rist og I trefod, 1 kobber thekedel, 1
male morter med støder, 1 øse, 1 jerngryde, 1 ildtang og brandfork, 2 jernfade og
12 par mælkepotter, 1 liden kobber fiskekedel, 1 spand og 2 stripper.
I møllen:
1 Standseng derudi sengeklæder, 1 rød blaa og hvid olmerduges overdyne, 1 par
blaarslagner, 1 blaa og hvid bolster hovedpude, 1 blaa og hvid olmerduges dito, 1
gammel graa vadmels dito, 1 blaa og hvid stribet bolster underdyne.
Til møllen: 2 solder, 3 solder, 2 droft truge, 2 løb med træbunde, 1 halm løb, 1
kobber toldkop, 1 jernstang, 3 bild jern.
Alt saaledes for denne sinde er forrettet og forefunden det bliver hermed paa den
høje skifteforvalters vegne tilstaaet.
Datum ut supra. P. Stoubye. Anne Johanne salig Bjørns.
Som lavværge underskriver S. Kragh. Som overværende vitterlighedsmænd
underskriver Jens Nielsen Bach og Christen Jensen smed.
Anno 1777 den 3. juni som rette 30. dagen efter forseglings- og
registreringsforretningen, var atter mødt paa den høje Hr. Skifteforvalter, Hans
Højgrevelige Excellence, høje velbaarne Hr. Geheimekonferensraad og
Stiftsbefalingsmand Greve von der Osten, hans vegne fuldmægtigen fra Halkier
Peder Stoubye udi stervboet efter ved døden afgangne Lars Christensen Bjørn i
Øster Oustrup med tiltagne tvende vurderingsmænd navnlig Christen Jensen
smed fra Aagaard og Thomas Pedersen fra Dybvads mølle for at holde
registrering og vurdering til paafølgende skifte og deling imellem hans efterladte
enke og hendes umyndige søn Christen Larsen Bjørn, 12 aar gammel, hvor da var
overværende enken Anne Johanne salig Bjørns, med laugsværge Hr. Søren Kragh
og paa den umyndige søns vegne, siden ingen paa fædrene side var nærværende,
Laurs Christensen smed fra Skjellerup og blev da forrettet som følger:
Her følger opgørelsen med værdiansættelser på de efterladte ejendele, dette
undlades her, se originalpapirerne!
Formedelst aftenens paatrængende blev skiftet opsat til i morgen kl. 10 slet da
vedkommende igen ville møde til skiftets videre fremme.
Efter udsættelse til i dag den 4. juni blev atter i ovenskrevne overværelse begyndt
med den tibageværende vurdering saaledes:

Side 31 af 71 – 27. januar 2016

Øster Oustrupgårds historie

Opgørelsen udelades!
1. Kreditorer:
2. Salig Christen Wassar's i Hobro - panteobligation.
3. Afgangne Poul Mikkelsens stervbo i Aars - bevis for rede penge.
4. Anders Jensen i Katby - laan af rede penge.
5. Anders Jacobsen i Giver - ligeledes.
6. Anders Lyngbye i Synnerup.
7. Hr. Marcus Alsing i Nibe - regning for sild.
8. Laus Christensen i Skjellerup.
9. Hr. Søren Kragh - laan til dette aars forfaldne rentepenge.
10. Hr. major Bülow til Mølgaard - tiendepenge.
11. Mons. Lützen i Synnerup - penge til afdødes ligkiste.
12. Hr. Kragh - penge til begravelsesomkostninger.
13. Hr. Kragh - udlagt for skatter.
Og da enken med laugsværge ikke kunde for denne sinde give videre oplysning
om flere kreditorer, blevindkaldet i aviserne og desaarsaget skiftet udsat indtil
videre. -Datum ut supra. P. Stoubye. Anne Johanne salig Lars Bjørns.
Som laugsværge underskriver Kragh, paa den umyndiges vegne som formynder
underskriver Lauritz Christensen. Til vitterlighed som vurderingsmænd Thomas
Pedersen, Christen Jensen.
Anno 1777 den 31. juli indfandt sig paa den høje skifteforvalters, Hans
Excellence, høje og velbaarne Hr. Geheimekonferensraad Greve von der Osten
hans vegne Peder Stoubye efter opsættelse og indkaldelse til debi- og
kreditorerne i de Jyske Efterretninger, udi stervboet i Øster Oustrup for videre at
faa skiftet fremmet, efter samme steds ved døden afgangne Lars Christensen
Bjørn og efter de overværende , de forhen meldte , undtagen den umyndiges
antagne formynder Lars Christensen fra Skjellerup, udi hvis sted mødte
formedelst forfald efter skrivelse af 28. juli sid: for paa den umyndiges vegne at
observere hans part, degnen Ole Holm fra Aars, og blev da anmeld følgende
fordringer:
1. Niels Kirketerp i Hobro
2. Anders Schandorff i Aalborg
3. Seigneur Saurbier fra Aalborg.
Dernæst blev enken med laugsværge tilspurgt: om de vidste videre stervboet til
indtægteller udgift at angive, de da ville melde det, hvortil de svarede, at de
vidste intet videre end som allerede anført er, og siden ingen debi- eller kreditorer
indfandt sig efter indkalselse saa kunde intet videre denne sinde blive forrettet, i
henseende enken ikke for nærværende tid kunde resolvere enten hun ville bebo
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gaarden eller og stille den til offentlig auktion, og derfor udbad sig skiftehenstand
indtil vider da hun ønsker den tid loven befaler yderligere skulle erklære sig.
Datum skiftet stedet ut supra. P. Stoubye. Anne Johanne salig Bjørns.
Paa den umyndiges vegne Oluf Holm og til vitterlihed som vurderingsmænd
Thomas
Anno 1778 den 18. februar indfandt sig Stoubye fra Halkier med de forhen
oftmeldte vurderings- og vitterlighedsmænd udi Øster Oustrupgaard efter
afgangne Lars Bjørns enkes forlangende og den høje skifteforvalters tilladelse udi
stervboet i bemeldte Øster Oustrup for samme steds at faa skiftet for saavidt til
endelig slutning afgjort, hvorda var tilstede enken med laugsværge og den
umyndiges formynder Laurs Christensen smed fra Skjellerup, men førend videre
blev foretaget fremkom enken og fremlagde en Pro Memoria fra salig Christen
Wassards enke i Hobro af dato 17. febr. 1778 angaaende hendes fordringer i
stervboet, tilligemed 2 stk. andre tilstaaelser fra hr. Kragh af dato 26. jan. 1778,
og afgangne Poul Mikkelsens enke i Aars af dito dato, hvilke er de betydeligste
fordringer, hvorfor enken med laugsværge var underdanigst begjærende at skiftet
nu uden videre henstand maatte vorde sluttet.
Hvorpaa den høje skifteforvalters commiterede paaraabte om nogen var tilstede
som havde noget at fordre videre end som forhen efter indkaldelse i aviserne var
anmeldt, men ingen gav genmæle undtagen enken som formenede at tilkomme
lige begravelses bekostning med hendes afdøde mands forhen under udgifter
anførte 9 Rdl. 5 Sk.
Dernæst fordrede den commiterede skifteforvalter for sin hafte rejse og
omkostninger med 5 skiftesamlinger 5 Rdl, vurderingsmændene for 6 dage 2
Rdl., hvilket var alt det som for denne sinde var at anføre til udgift, undtagen den
høje skifteforvalters skifte- og skriversalarium som naar bliver fradragen, dog kan
blive noget til arvelig skifte og deling imellem enken og hendes umyndige søn og
for hvilken sidste tilfaldne del selvejer Laurs Sørensen fra Lynnerup i Skivum
sogn indstod som kautionist at være ansvarlig for naar forlanges. Og da intet
videre ved dette skifte var at forrette bliver dette indmeldet til den høje
skifteforvalters endelige decision, slutning og skiftebrevets beskrivelse.
Datum skiftestedet ut supra. P. Stoubye. Anne Johanne salig Bjørns.
Som laugsværge S. Kragh. Paa den umyndiges vegne som formynder Lauritz
Christensen smed, som kautionist for den umyndiges arv Laurs Sørensen, som
vurderings- og vitterlighedsmænd Thomas Pedersen, Christen Jensen.
Anno 1778 den 30. juni blev at mig Geheimekonferensraad og
Stiftsbefalingsmand, Greve von der Osten, som skifteforvalter dette skifte
foretaget til videre afhandling paa Aalborg Slot hvorda i anledning at den fra
kreditorerne i boet indkomne deklaration, og siden det befandtes at
formynderenej havde noget imod at enken boets ejendele for den derpaa satte
vurdering beholder, blev resolveret at enken Anne Johanne salig Bjørns dette
boets samtlige registrerede og vurderede ejendele for den derpaa satte vurdering
maa beholde med vilkaar at hun tilsvarer og betaler den paa boet hæftende gæld,
samt udløser sønnen Christen Larsen Bjørn for den ham efter faderen
tilkommende arv og i øvrigt for de aarlige renter af denne sønnen tilfaldne arv,
forsyner bemeldte barn med behøvende underholdning, klæder og opdragelse
saaledes som formynderen efter loven skønner ret at være indtil det opnaar sit
alders 18. aar.
Side 33 af 71 – 27. januar 2016

Øster Oustrupgårds historie
I følgge heraf bliver boets indtægt den summa 713 Rd1. 4 Mk. 5 Sk. - derimod
beløber den paa boet hæftende gæld og besværing sig til 574 Rdl. 5 Sk. - altsaa
igen 139 Rdl.
Hvorved sidste afgaar
Skifte salarium

1 Rdl.

Stempel,papir til skiftebrev

1-

Skiftebrevets beskrivelse

8-

Skifteforvalterens tiende

1-

Og altsaa bliver boets endelige beholdning

127 Rdl.

Af hvilken boets beholdning afgangne Lars Christensen Bjørns efterladte enke
Anne Johanne tilkommer den halve del som er
63 Rdl.
Og hendes med fornævnte sin mand avlede eneste søn og barn Christen Larsen
Bjørn, 13 aar gammel, tilfalder den anden halve del som er
63 Rdl.
Samme sønnen tilfaldne arv haver enken hans moder næst anstundet Aars Viborg
omslagstermin har i overformynderiet til forsorg efter loven at indlevere, eller og
saafremt hun den længere skulde ville beholde, at stille derfor ved lovlig
panteobligation saadan forsikret at formynderen med overformynderen derfor kan
blive betrygget og imidlertid bliver ham til ydermere forsikring hermed, derfor
udlagt boets samtlige ejendele næst efter de derudi værende lovlig prioriterede,
hvorved da dette skifte er sluttet.
Aalborg Slot den 30. juni anno 1778
A.S.G.v.d.Osten
Tillæg til Lars Christensen Bjørns Skifte:
Ved opgørelsen af værdien af boets ejendele åbnedes de forseglede møbler. Heri
fandtes personlige ejendeleog beklædningsgenstande.
De nævnes her for at give et mere personligt billede af Lars Bjørn og Anne
Johanne.
I den blå malede dragkiste fandtes: noget fruentimmerragelse som ikke var værd
at anføre, undtagen tvende foderaler med barberknive, et sort og et brunt, samt et
syskrin.
I egechatollet forefandtes: 16 stk.skjorter, 6 stk.blaa og hvide lommetørklæder, 2
gamle bomulds, 6 stk.kramlærreds halsbind. 2 kramlærreds kraver med krøs.1 par
manchetærmer med kammerdugs manchetter, 6 stk.hørlærredskraver, 2 par
hørlærreds ærmer, 3 par kramlærreds ærmer, l par hørlærreds lagner, 1 par
blaarlærreds lagner, 3 hørlærreds pudevaar, 3 drejlshaandklæder, 1 fin hørlærreds
drejlsdug, 1 dug i rosenmønster. 12 stk. drejls blaarlærreds servietter, 1 dug af
samme slags, 1 stribet nattrøje, 1 skind nattrøje, 1 blaa klædeskjole med
kamelhaarsknapper, 1 dito vest, 1 par gamle sorte ridebukser, 1 grøn klædeskjole,
1 dito vest, 1 par sorte skindbukser, 1 graa frakke, 1 blakket vadmelsvest med
metalknapper, 1 grøn klædes kasket, 1 gammel hat.
I den brunmalede kiste fandtes: 1 sort poppelinsskørt, 1 blaargarns drejls dug.
Kilde: Per Bjørn-Christensen.
Sønnen Chresten Larsen Bjørn var 1800 husmand i Gundestrup i Aars sogn.
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Enken
1777 Ane Johanne Andersdatter
I 1779 sælger Anne Johanne Biørn Øster Oustrupgaarden og flytter til Aars by.
Her bor hun til leje i et hus tilhørende den velstillede fæstebonde Anders Viderup.
Han er tipoldefar til Mette Kirstine Bjørn i Katby. Kilde: Per Bjørn-Christensen.
1779 Niels Schønning,
der var sognedegn for Thisted og Binderup menigheder.
Skødet for denne handel er dateret den 12. juni 1779 og lyder, som følger:
"Underskrevne Ane Johanne Andersdatter afgangne sal. Laurits Bjørns
efterleverske nu boende i Lille Aars landsbye, kiender og herved vitterliggiør, at
have solgt, ligesom jeg herved afhender og skiøder fra mig og mine arvinger til
hæderlige og velfornemme Mons. Niels Schiønning, sognedegn for Thisted og
Binderup menigheder den mig tilhørende herlighed udi Øster Oustrupgård med
tilliggende mølle, beliggende udi Aars herred og sogn.
Hvilken fornævnte herlighed mig er betalt med den summa 580 Rdlr., skriver fem
hundrede og firsindstyve rigsdaler. (Hul i papiret)
Til bekræftelse haver jeg dette mit udgivne skiøde egenhændigt underskrevet og
forseglet tilligemed min lavværge velædle Sign. Søren Krag samt ombedet
velædle Sr Anders Thuesen Hegelund på Halkier Mons. Oluf Holm sognedegn
for Aars og Haubro menigheder, til vitterlighed at ville underskrive og forsegle.
Aars Landsbye, dend 12. junij 1778.
Anne Johanne Andersdatter.
S: Lars Bjørns
Som lavværge og underskriver og forsegler.
S. Krag
Til vitterlighed som nærværende underskriver og forsegler
Anders Thuesen Hegelund. Oluf Holm."
Niels Schønning solgte gården samme år til
1778 Jacob Pedersen Glassow
Skødet for denne handel, er dateret den 4. juli 1778 og lyder som følger:
"Underskrevne Niels Schønning giør herved vitterlig at have solgt og afhændet til
Sign. Jacob Glaso, Øster Oustrupgård som står for hartkorn 8 tdr. 1 Skp. 2 Alb.
samt den der underliggende mølle som står for hartkorn mølle skyld 6 Skp. alt
således som ieg af sal. Laurs Bjørns enke har kiøbt efter den mellem hende og
mig sluttede contract dateret Øster Oustrup, den 19. april 1778 og det på følgende
conditioner.
1.

Forbemeldte gård og mølle betaler dend kiøbende udi Viborg Snapsting
1779 dend summa 580 Rdlr., skriver fem hundrede og firsindstyve rigsdaler,
hvoraf de 380 Rdlr. bliver imidlertiid bestående på prioritets rætt til velædle
madame Hvassae i Hobroe ifølge hendes havende panteforskrivninger mod
et Aars rente a 5 procent og de øvrige 200 Rdlr. betales samme tiid til sal.
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Lars Biørns enke mod et Aars rente a 4 proc. For hvilken kiøbe sum
kiøberen stiller den sælgeren antagelige caution.
2.

Alt hvadsom udi møllen gården forefindes er den sælgende reserveret
undtagen hvad som kiøberen efter leverede 2 specifikationer hannem i
kiøbet er medgivet. Men med gården følger intet mandskab uden den
opfødte Christen Mortensen Raun, som for dette sommer er tilladt at tiene i
Gundetrup i Glenstrup sogn som tilligemed skiødet skal vorde leveret.

3.

Antageren Sr Glaso`s forbemældte gård og mølle stå og fra dato af under
egen opsigt og discution. Hvilket bliver ham leveret fri for restance af
kongl. skatter til juli qvartal og afgifter til domprovsten i Viborg for både
skylden som ham tilhører til Martinij næstkommende, samt andtager Sign.
Glaso med gården de der værende tienestefolk imod at betale til næste
Mikkelsdag de 2/3 deele af deres fulde årlige.

4.

Sr. Laurs Biørns enke er acorderet at forblive i gården 1 eller 2de år og
samme tiid at nyde frie huusværelse i dend mellemste stue og to fag loftrum
samt imidlertiid at nyde frie foeder og græsning til en koe og 14 stk. får så
og frie adgang til brøggerset til bagning og brøgning, vadskning og deslige.

5.

Imod betalingens erleggelse udi næstkommende Snapsting 1779 meddeles
kiøberen lovformelig skiøde på gården og møllen tilligemed hvad gl.
skiøder og adkomster samme tilhører, men det stemplet papiir betaler dend
kiøbende.

6.

Forbindes Glaso til at efterleve og opfylde i alle poster dend mellem Sr.
Biørns enke og Niels Schønning oprættede contract om Øster Oustrupgård
og mølle af foranførte dato, hvoraf Glaso er leveret een gienpart til
efterlevelse.

7.

Skulde der imod ald forhåbning indtrede nogen slags dispute imellem dend
sælgende og kiøbende da have vi på begge sider formået Christen Aarup,
forpagter på Nøraggergård og Thomas Pedersen i Dybvads Mølle til at
kiende og dømme os imellem som voldgiftsmænd hvis kiendelse skal være
uden ald appel på begge sider.

Denne kiøbe contract der således som indbemældt er sluttet og indgået og
forbliver ey alleene af os underskreven og forseiglet, men endog til vitterlighed
underskrevet af Christen Aarup på Nøraggergård og Jørgen Møller fra Asferre.
Tidsted Degnebolig, den 4. juli 1778
J. P. Glaso N. Schønning.
L.S. L. S.
Til vitterlighed efter begiering underskriver
C. Aarup
H. Sø. Møller
På indbemældte kiøbesum caverer ieg underskrevne og lover som selvskyldner
betaling til rætte tiid og sted at opfylde.
Datum ut supra
Søren Mickelssen."
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Jacob Glassow, #26217 gift 1780 med Sophie Pedersdatter Thorup, #26216, f.
omkr. 1753, datter af Peder Sørensen Thorup, #26225, og hustru Anna
Jørgensdatter, #26226, Nibstrup, Brønderslev. Jacob Glassow købte herefter
Vester Lynnerup, Skivum sogn. Sophie døde i Vester Lynnerup 1790 og Jacob i
1798 i Skivum. De fik tre piger, hvoraf de to overlevede dem.
Jacob Glassow solgte gården, til
1781 Peder Biering
der atter solgte den til
1781 Anders Povlsen/Poulsen, #26231
Anders Poulsens skøde på gården, er dateret den 16. juni 1781 og lyder som
følger:
"I commision af Sr Peder Biering for som eier af gården Øster Oustrup Gårds
herlighed og mølle og efter hans herhosbehæftede fuldmagt kiender og hermed
vitterliggør jeg underskrevne Ernst Halchius de Hoffman Capitain af Cavalleriet
herre til Åberg på benævnte Sr Peder Bierings vegne at have solgt, ligesom jeg
hermed sælger skiøder, og afhænder fra ham og hans arvinger, den ham
tilhørende herlighed udi Øster Austrup Gård, med tilliggende mølle, beliggende
udi Aars Herred og Sogn, til Anders Poulsen og arvinger som til mig derfor har
betalt den suma 700 Rdr., skriver syv hundrede rigsdaler dansk courant.
Thi bekiender jeg herved på Sr Peder Biering og arvingers vegne at hand eller de,
ingen ydermeere lod, del, rætt eller rættighed haver til bemældete nu afhændede
gårds herlighed, bygninger, mark, eng, moser, kiær, tørvegryft, lyngslet,
fiskevand, mølle og mølleslod, dam og damsbund, fæegang, eenemarke, samt
fælling, inden og uden markeskield, eller hvad som med rætte tilligger, og af
Arildstiid tillagt haver, men alt at skal tilhøre velbemældte Sr Anders Poulsen
med same rætt og rættighed, hand det selv eyet haver, siden mig på hans vegne,
som mældt er sked fuldkommen betaling i reede penge, og hvis anførte gård og
mølle herlighed, mod forhåbning skulde tilmældte Sr Anders Poulsen, formedelst
hans vanhiemmels skyld ved lov og dom fravunden forbinder jeg herved ham og
hans arvinger at skaffe ham lige så gott et sted igen, eller dets værd at betale.
Den årlige afgift som bør svares til Viborg domprovst, samt alle kongelige
ordinaire og extraordinaire skatter og afgifter herved i alle måder uforkrænket.
Til bekræftelse haver jeg dette udgivne skiøde egenhændigt underskrevet og
forseglet samt formået velædle velvise Her herredsfoged Mads Nøragger og
velædle Her Michael Bierring herre til Ørslevkloster mod mig til vitterlighed at
underskrive.
Viborg, dend 16. juni 1781.
E. Halchius De Hoffman.
Til vitterlighed efter begiering underskriver og forsegler.
M. Nøragger M. Biering
L. S. L. S.
Fremlagt og læst ved Aars og Sleth Herreders Ting onsdagen den 27de
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junij 1781, og protocolleret folio 269 og 270 udi samme rætters Pante og Skiøde
protocol. af M. Nøragger."
Anders Poulsen, #26231, var gift med Helene Pedersdatter Thorup, #26230,
søster til Jacobs Glassows hustru Sophie. Efter Anders Poulsens død i 1786, drev
enken
Helene Pedersdatter Thorup, #26220
Øster Oustrup.
Helene Pedersdatter Thorup dukker op i folketællingen 1801 i Fuglsøgaard i
Udbyneder, Gjerlev H, Randers amt, hvor sønnen Poul, som forpagter på
Fuglsøgaard køber den. Sammen med hende bor hendes to søskende børn, Jacob
Glassows børn født i Lynnerup, Elisabeth og Helene. Helene Jacobsdatter
Glassow bliver i 1806 gift med Frederik Christian Poulsen, #26221, som i 1807
køber Mariager Kloster.
Helene Pedersdatter Thorup solgte Øster Oustrup i 1788 til
1788 Oluf Jacobsen Winther, #6092
Skødet der er dateret den 18. juni 1788 lyder, som følger:
"Kiendes jeg underskrevne Helle Pedersdatter Torup enke efter afgangne Anders
Poulsen i Øster Oustrup og hermed for alle vitterliggiøre at jeg haver solgt, som
jeg og herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Sr
Ole Jacobsen Vinther og hans arvinger den mig tilhørende gård Øster Oustrup
beliggende i Viborg stift, Aars herred, Aars sogn med vedliggende vandmølle
anslagen i nye matricul for hartkorn jordskyld 8 tdr. 1 Skp. 2 Alb. og mølleskyld
6 Skp., hvilken gård og mølle med påstående bygninger, mølle og mølleværk og
møllestene, agger, eng, heede og kiær, mose og fælling, fiskevand og møllevand,
dam og mølledamsbund og grund, græsning og fæegang, heede, tørvegryft og
lyngslet, inden og uden markskiel, intet i nogen måde undtagen af deherligheder
og rættigheder af hvad navn nævnes kand, som nu forefindes der tilligger og
tilliggende bør, og således som jeg og min sal. mand selv efter skiøde og adkomst
det ejet og haft haver, skal tilhøre Bemt Sr Vinther og hans arvinger såsom jeg og
arvinger efterdags alle for een, og een for alle, og ingen ydermeere lod, deel rætt
eller rættighed tilegner eller haver til eller udi forbemt gård, mølle eller nogen af
de boenstilhørende eller tilliggende ejendomme løst eller fast, af hvad navn
nævnes kand i alle optænkelige måder men alene som mælt er skal tilhøre Sr
Vinther og hans arvinger såsom hand mig derfor redelig og vel haver betalt efter
vor mundtlige acord summa ni hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler.
Dog bliver herved at observere at Sr Vinther og arvinger bliver bepligtet til årlig
til Viborg Stiftsprovstiet i Viborg at betale 6 tdr. rug og 6 tdr. byg, som er
gårdens, møllens og sammes tilhørende bondeskyld.
Og skulde mod forhåbning noget eller alt af forbestemt de boens eiendomme
formedelst min vanhiemmel blive oftmældte Sr Vinther ved domm fravunden da
bepligter jeg mig og mine arvinger een for alle og alle for een at forskaffe ham
ligeså got og beleiligt igien som ham er fradømt, eller betale sammes fulde værdi
inden 6 uger efter at det af migeller arvinger er tilkiendegivet.
Til bekræftelse haver jeg dette mit skiøde ei alleene egenhændigt underskrevet og
med mit signette hos trykt men endog bedet min søn Poul Poulsen, som er
forvalter på Visborggård dette med mig som lavværge at underskrive, samt til
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vitterlighed bedet Hr. Stampe i Aars og Jacob Glasou i Lynderup at underskrive
og forsegle.
Øster Oustrup den 18. juni 1788.
Hellene Pedersdatter Thaarup.
Salig Poulsens.
På min moders vegne og som hendes lavværge
P. Poulsen."
Ole Jacobsen Vinther var af den meget velhavende Winterslægt fra gården
"Halkjær", i Ejdrup sogn, hvor hans farfader antagelig var forpagter og hed Ole
Jacobsen Winther (#12493). Han døde 1770 og efterlod sig en formue på ca.
10.000 Rdlr.
Oluf Jacobsen jun.s fader var Jacob Olesen Winther (#6088) og moderen var
Anna Thomasdatter Nysom (#3280).
Ved Jacob Olesen Vinthers død i 1770 blev Oluf Jacobsen Winther jun tilskrevet
faderens arvelod fra Halkjær, ialt 1107 Rdlr., men da han på det tidspunkt var
mindreårig, blev arven hensat i Overformynderiet med Hr. Bjerrum på Aarupgård
som formynder.
I Aars herreds Skøde- og pantebog for 1788 ses en kvittering fra Oluf Jacobsen
Winther for modtaget arv, (henstående i Overformynderiet) efter hans forlængst
afdøde farfader Ole Jacobsen Vinther i Halkjær, med formynder Sr Chresten
Bjerrum til Aarupgård. 1788 skoede 1.PDF og 1788 skoede 2.PDF.
Til vitterlighed underskriver morbroderen forpagter Søren NYSOM #115 på
Mølgård og fuldmægtig Mathias Lassen på Mølgård.
I 1789 solgte Ole Jacobsen Vinther gården "Øster Ovstrup" til ovennævnte
fuldmægtig
1789 Mathias Svante LASSEN #103
Hvor Ole Jacobsen Vinther blev af efter at have solgt sin gård vides ikke.
Mathias Svante LASSEN #103 kom som forvalter og fuldmægtig til Ørndrup i V.
Hornum sogn og Mølgård i Haubro sogn, hvor nævnte Søren NYSOM #115 var
forpagter af begge gårde.
Han blev gift ca. 1787 med Else Marie DÜHRE #118 fra Løgstør og i Aars
herreds skøde- og Pantebog, nr. 2, fol. 410 findes følgende:
"Underskrevne Mathias Svante LASSEN #103, fuldmægtig ved Mølgård og
Ørndrup i Aalborghuus amt, tilstår herved at have erholdt udbetalt min hustru
Else Marie Dühres tilfaldne arveparter, nemlig:
Rdlr.
a. Fædrene arv efter sluttet skifte den 31. juni 1773, 1230
b. Mødrene arv efter samfrænde skifte den 2. juli 1772, 362
c. Arv efter hendes mormoder Anders Laursens hustru i Næsborg, 51
--------------------Afsluttet skifte den 19. december 1781, i alt 1643
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Else Marie DÜHRE #118 var født i Løgstør 1764 som datter af Jonathan Dühre,
der den 20. oktober 1759, blev gift i Næsborg med Gertrud Marie Andersdatter,
datter af ovennævnte selvejergårdmand Anders Laursen og hustru Else
Sørensdatter i Næsborg.
Ovenfornævnte skifte efter Else Sørensdatter i Næsborg i 1781 er indført i
Aalborghus amts Skifteprotokol, fol. 106. Arvingerne var:
1.

1 datter Gertrud Marie Andersdatter, der har været gift med Jonathan Dühre
i Løgstør, de er begge døde og har efterladt sig 2 døtre: Else Marie Dühre og
Kirstine Dühre.

2.

1 datter Ingeborg Andersdatter, gift med Peder Svendsen i Løgstør.

3.

1 datter Else Andersdatter, gift med Sr Søren NYSOM #115 på Ørndrup.

4.

1 datter Maren Andersdatter, gift med Gregers Aarup i Hedegård.

5.

1 datter Mette Kirstine Andersdatter, gift med Anders Svendsen i Vust,
Hanherred."

Gården i Næsborg blev overtaget af de to svigersønner Gregers Aarup og Søren
NYSOM #115 i Ørndrup.
I 1789 fik Mathias Svante LASSEN #103 som nævnt skøde på "Øster Ovstrup",
og det lyder, som følger:
Kender jeg Ole Jacobsen Vinther i "Øster Ovstrup" og hermed vitterliggør, at jeg
haver solgt, som jeg og herved sælger, skøder, og aldeles afhænder fra mig og
mine arvinger til velædle Sr Mathias Svanthe Lassen og hans arvinger, den mig
tilhørende gård "Øster Ovstrup" beliggende i Viborg stift Aars Herred, Aars sogn
med vedliggende vandmølle anslagen i ny matrikel jordskyld 8 tdr. 1 Skp. 2 Alb.
og mølleskyld 6 Skp. hvilken gård og mølle med påstående bygninger, mølle,
mølleværk og møllesten, ager og eng, hede og kjær, mose og fælling, fiskevand
og mølledam og damsbund og grund, græsning og fægang, hede, tørvegrøft og
lyngslet, inden og uden markskel intet i nogen måde undtaget af de herligheder
og rettigheder af hvad navn nævnes kan, som nu forefindes dertil ligger og med
rette tillægges bør, og således som jeg selv efter skøde og adkomst det ejet og
haft haver, skal tilhøre bem. Sr Lassen og hans arvinger såsom jeg og arvinger
efterdags alle for en og en for alle, os ingen ydermere lod del, ret eller rettighed
tilegner, eller haver til eller udi bem. gård, mølle eller noget af dessens tilhørende
eller tilliggende ejendom. løst eller fast af hvad navn nævnes kan i alle tænkelige
måder, men aleneste som meldt er, skal tilhøre ovenbem. Sr Lassen og hans
arvinger, såsom han mig derfor redelig og vel haver betalt efter vor mundtlige
acord den summa 1000 Rdlr.
Dog bliver herved at observere at efterbenævnte Sr Lassen og arvinger bliver
bepligtet årlig til Stiftprovstiet i Viborg at betale 6 tdr. rug og 6 tdr. byg, som er
gårdens og møllens sammes tilhørende bondeskyld. Og skulde imod forhåbning
noget eller alt af bem. dessens ejendom, formedelst min vanhjemmel blive
tilnævnte Sr Lassen ved dom fravunden, da bepligter jeg mig og mine arvinger
alle for en og en for alle at forskaffe ligeså godt og ligeså belejlig igen, som ham
er fradømt eller betale dens fulde værdi inden 6 uger efter at det er mig eller mine
arvinger tilkendegivet.
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Til bekræftelse haver jeg dette mit skøde ej alene egenhændigt underskrevet og
mit signet hostrykket men endog formået velædle inspektør Bjerrum, Aarupgård
og Chr. Møller ibd. dette med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle.
"Øster Ovstrup" 18. juni 1789.
Ole Jacobsen Vinther.
C. Bjerrum C. Møller"
1789 skoede 1.PDF, 1789 skoede 2.PDF og 1789 skoede 3.PDF.
1794 Kvægtidende.
1794 Kvaegtiende.PDF og 1794 Kvaegtiende 1.PDF. Ikke renskrevet.
1798 Panteobligation.
1798 Panteobligation 1.PDF og 1798 Panteobligation 2.PDF. Ikke renskrevet.
1800
Da Svanthe Lassens første hustru Else Marie DÜHRE #118 døde 1800, blev i
skiftet efter hende givet oplysninger om gårdens bygning og besætning og
prioriteter:
Gårdens bygninger: Våningshus af nyopbygget 15 fag. Lade i vest i gården består
af 17 fag. Fæhus 10 fag. Stald, fåresti og hølade øster i gården 16 fag. Møllehus
sønden for gården 9 fag med tilhørende mølleværk samt tørvehus til gården 4 fag.
Gården med ejendomme og mølle vurderet til 800 Rdlr. Der var af besætning 8
gamle bæster a`12 Rdlr., 2 føl a` 6 Rdlr., 9 køer a` 6 Rdlr. 2 drægtige kvier a` 8
Rdlr., 2 små stude a` 5 Rdlr., 5 små kvier a` 3 Rdlr., 2 studekalve a` 1 Rdlr., 40
får a` 1 Rdlr., 16 lam a` ½ Rdlr. , 1 galt og 2 grise.
Obligation til Niels Krag, Torsgård, 300 Rdlr. 1. prioritet.
Obligation til Chr. Andersen, V. Oustrup, 100 Rdlr. 2. prioritet.
Der var i ægteskabet med Else Marie DÜHRE #118 en søn, Lars Jonathan
LASSEN #119.
Mathias Svante LASSEN #103 blev gift anden gang i Skravad Mølle, Roum
sogn, Rinds herred den 21. januar 1800 med Gertrud Marie Nysom #104, datter
af førnævnte forpagter i Ørndrup, Søren NYSOM #115, der døde 1791, og hvis
enke Else Andersdatter nu beboede Skravad Mølle, som hun ejede. 1800
kongebrev 1.PDF og 1800 kongebrev 2.PDF.
Der var i dette ægteskab to børn:
1 søn Søren LASSEN #101, født den 19. december 1801 i "Ø. Ovstrup".
1 datter Else Marie Sofie LASSEN #117, født den 7. juni 1804.
Sidstnævnte døde som mindreårig.

10. juni 1801 Stævning mod Vester Oustrup.
Johannes Scharling
Deres kongelige majestæts herredsfoged og herreds skriver i Aars og Slet
herreder samt Løgstør birk.
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Giør Vitterlig at aar 1801, onsdagen 10. juni blev Aars og Slet herreders ret sat og
administrered af herreds foged og herredsskriver Johannes Scharling i
overværelse af tinghørerne Thomas Vandborg, Andreas Holm, Nicolaj Pedersen
og Poul Mortensen, alle af Løgstøer.
Hvor da, meldte sig ærbødigst selvejer Mathias Svante Lassen af Øster Oustrup,
som fremlagde én fra denne ret udstædt stævning af dato 1ste juni dette aar,
hvilken stævning med sin lovlige forkyndelses påskrift, under 3die juni han
begierede læst og acten tilført.
Retten modtog den fremlagde stævning, og lydlig oplæste samme saalydende
under nommer 1, saaleedes Johannes Scharling, deres kongelige majestæts
herreds foged og herreds skriver i Aars og Slet herreder samt Løgstør birk gør
vitterlig, at for mig andrager Mathias Svante Lassen til Øster Oustrup i Aars
herred og sogn hvorleedes han i anledning af, at gaardmændene Søren Poulsen og
Anders Christensen i Vester Oustrup i bemelte Aars sogn, uden hans minde og
tilladelse inddriver deres kreaturer til græsning paa hans gaard Øster Oustrup
ejendomme, og i andre maader afbenytter sig samme, har funden sig højst
beføyede under 19de forrige maaned, at giøre et lovlig forbud ved bemelte ærede
Vester Oustrup mænd imod denne græsning og afbenyttelse af hans ejendomme
til Øster Oustrup, og da disse mænd ey i dag har vildet mindelig afgiøre denne
sag med citanten ved forligelses commisionen, hvorfor samme er bleven henviist
til domstolen, saa har han været denne stævning til det lovlige forbuds
confirmation begiærende, hvormed indstævnes Søren Poulsen og Anders
Christensen begge i Vester Oustrup herom i retten at møde, på Aars og Slet
herreders ræt, som holdes paa det sædvanlige tingsted i Løgstøer onsdagen den
10de juni førstkommænde, for der og da sigtelse og saggivelse at modtage det
anmeldte forbud, og andre til sagen henhørende skiels breve og documenter at
see, fremlagte citantens paaestand og forbudets confirmation derefter at anhøre
med, hvis viidere han til sin sags tarv agter at fremme .
Ifølge forordningen af 3die juni 1796, faaer de indstævnede ingen foreleggelse
eller laugdag.
Til bekræftelse under min haand og segl.
Løgstøer den 1ste juni 1801.
J. Scharling
LS
Anno 1801 den 3die juni er denne stævning lovlig forkyndet forbegge to Vester
Oustrup mænd ved deres boepæl, Anders var ey tilstede, men for hans kone og
hans fader, med flere tilstedeværende, som alle tilstoed os denne stævnings lovlig
forkyndelse og deraf i alle deres nærværelse leveret dem copie, dette tilståes af os
som eedsvorne stævningsmænd.
Aars ut supra.
Anders Viderup
Jens Fisker
Produeret i retten på Aars og Slet herreds ting onsdagen den 10de juni 1801
J. Scharling.
Retten derefter påråbte Søren Poulsen og Anders Christensen, hvoraf Anders
Christensen var mødt og tilstoed stævningens lovlige forkyndelse.
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1. Ifølge stævnemålets indhold gav Lassen sig den friehed under første, at
fremlægge det skeedte lovlige forbud,
2. andet forligelses kommissionens henviisning til dom stoelen, og
3. tredje fremlagde han, som beviis for hans giorte forbud, udtoog af
landmålings forretningen af 2den august 1746, som begiæredes den
forventende confirmations act vedhæftet.
Retten modtoeg et fremlagt forbud samt forligelseskommissionens henvisning til
domstolene som lyder under nommer 2 og 3 såleedes.

Forbud
Nommer 2
Da gårdmændene Søren Poulsen og Anders Christensen i v.o. i Aars sogn ere så
dristige uden min tilladelse at inddrive deres kreaturer til græsning på min
tilhørende gård ø.o. ejendomme i bemelte Aars sogn og i andre måder at benytte
samme, ved hvilken omgang jeg finder mig meget fornærmet. Så nødes jeg til for
at conservere min tilhørende gård ø.o. dens ejendomme og rettigheder, herved
lovlig at forbyde bemelte v.o. mænd Søren Poulsen og Anders Christensen ald
græsning og drift af deres kreaturer på fornævnte ø.o. ejendom, ligesom de ey
heller i noget andet tilfælde måe afbenytte sig mine ejendomme til bemelte gård,
som er mig efter lovlige adkomster og skieldsbreve tilhørende, og på det, at da
ikke skal undskylde dem med uvidenhed om ø.o. markskiels strækning og påløb
af skriver jeg her et havende original skiels brevs indhold, derom således:
Meer bemelte Øster Oustrup markeskielgrændser paa dend østre side til aaen,
som er skiel imellem Aagaards eng og denne gaards eng, paa dend søndre side til
en liden mølle bæk, som er skiel imellem Vester Oustrup eng og denne eng, paa
dend vestre side til en vej kaldet Troelstrup vej, som er skiel imellem Vester
Oustrup mark og denne mark, paa dend nordre side til en skielsteen, som staaer
udi Markskiel dall, som er skiel imellem Troelstrup mark og denne gaards mark.
Dette forbud forkyndes indbemelte Vester Oustrup mænd paa deres bopæle, de
beskichede stevnings mænd i Aars sogn, til vedbørlig efterretning.
Til stadfæstelse under min haand og segl.
Øster Oustrup dend 19. may 1801. M. S. Lassen
Anno 1801 tirsdagen dend 19. maj haver vi, de underskrevne beskikkede
stævningsmænd i Aars sogn, lovlig forkyndt dette forbud for gaardmændene
Søren Poulsen og Anders Christensen paa deres boepæl i Vester Oustrup, hvilket
bekræftes under vores hænder, og signeret i kraft af den af os som beskikkede
stevningsmænd aflagde eed.
Jens Fisker Anders Viderup
Forevist og forelagt i forligelses commissionen mandagen dend 1. juni 1801.
Commissions ræt i Løgstør d 1. juni 1801
J. Scharling

B. von Westen

1801 Forbud kreaturdrift.PDF og 1801 Forbud kreaturdrift 3.PDF
Produceret i retten paa Aars og slet herreders ting onsdagen den10. juni 1801.
J. Scharling
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Nommer 3.
Ærbødig Pro Memoria.
For at conservere mine ejendomme og rettigheder til min tilhørende gård Øster
Oustrup har jeg funden fornøden, under den 19 mai 1801 at lade gjøre et lovlig
forbud ved Vester Oustrup mænd Søren Poulsen og Anders Christensen, fordi de
uden min tilladelse inddrive deres kreaturer til græsning på bemelte min gårds
ejendomme, og imod ald afbenyttelse deraf, da jeg intet hellere ønsker end at leve
i fred og enighed i bemelte mænd som ere mine naboer, så beder jeg at den
respektive forligelsescommision vil behage, at foretage denne sag ved
Commisionen dend 1ste juni førstkommænde og til dend ende indkalde dem
dertil.
I mangel af mindelig afgørelse er jeg nød til at begiære sagen henvist til lands lov
og ret.
Øster Oustrup den 22de mai 1801 ærbødig M. S. Lassen
Til den respektive forligelses commision i Aars og Slet herreder:
I anledning af forestående indkaldes foran bemelte mænd i ligelsescommisionen,
som holdes på tinghuset i Løgstøer mandagen den 1ste juli førstkommænde om
formiddagen klokken 11 slet. Til samme tid og sted ville herr Lassen ligeledes
møde, for om muligt at faae denne sag i mindelighed afgjort.
Løgstøer den 23. mai 1801.
På herr commisions forvalter von Westens og egne vegne.
J. Scharling
Denne indkaldelse er lovlig forkyndet for begge Vester Oustrup mænd, tilståes af
os som eedssvorne stævningsmænd.
Aars den 27. mai 1801
Anders Widerup

Jens Fisker

Og da ingen forlig imellem parterne kunde bevirkes blev sagen henvist til lands
lov og ret.
Commisions stædt i Løgstør den 1ste juni 1801.
J. Scharling

S.B. von Westen

Produceret i retten på Aars og Slet herreders ting onsdagen den 10. juni 1801
J. Scharling
Samt udtog af landmålings arkivet til actens vedhæftelse.
Anders Christensen fra Vester Oustrup mødte på egne og Søren Poulsens vegne.
Hvor da retten påråbte den til i dag opsadte forbuds sag, herr Lassen i Øster
Oustrup contra Søren Poulsen og Anders Christensen i Vester Oustrup. Herr
Lassen meldte sig og begiærede forbudet i dag confirmeret.
Ved denne ret var henholdsvis nærværende Lieutnant Christoffer Nislev fra
Hessel, som måtte ugiærne fornemme, den af herr Lassen til Øster Oustrup
anlagte forbudsag, imod Hessel fæstebønder, var på egne og medeiere af Hessel
aorsaget på bemelte fæstebønders vegne, at erindre og oplyse denne respektive
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ret, at den af herr Lassen udtaget stævning, ikke var bleven forkyndt for Vester
Oustrup gårdes eiere, men alene for fæsterne, hvorfor Nislev påestoed denne
forbuds stævning og sag ifølge lovene har fra retten afviiste.
På herr Nislevs tilførte, svarede Lassen, at stævne målet imod de Vester Oustrup
mænd tvende, var efter lovens forskrifter, at han derved ikke behøvede, at stevne
eller indvarsle de Vester Oustrup mænds husbond, på grund af allernådigste
lovens 1ste bogs 4de kapitel 16 artikel og derfor ligesom forhen, påstoed sit
forbud, som lovlig forfulgt, confirmeret.
Nislev vedblev sin giorte påstand, thi han troede ikke, at den allegerede lovens
artikel, kunde være passende i denne anledning, da der her tvistes ikke om
markeskiæl, men alene af brug af eiendomme, altså bør såvel eier som lejer, være
erkyndiget om den påtale anden mand finder fornøjelse i at føre, da der som sligt
skulle have stæd, kunde énhver vende sig eiendomret såvel som brugsret, over det
han ikke eengang var berettiget, hvilket ingenlunde kan være lovgivernes hensigt.
Lassen gav sig den friehed til gienmæle at svare, at da herr lieutnant Nislev ikke i
dag har fremlagt nogen dokumenter eller beviser, som kan svække den forhen af
Lassen, udi retten fremlagde landmålingsudtog, og for endnu som forhen påstoed,
og begiærede retten vilde confirmere det forhen fremlagte forbud.
Nislev svarede kortelig på det af herr Lassen tilførte, at der desputeres ikke om
skiel, thi herr Lassens forbud yttrer ikke meere, end det han vil hindre Vester
Oustrup beboere fra at nyde nøtten af deres lovhævdede rettigheder, thi de har
meere end i mands minde tiid haft rettigheder på de stæder, at græsse deres
kreaturer, som herr Lassen nu behager, med sit forbud at hindre dem i dette,
godtgiør ikke alene, det forhen førte tingsvidne og beviser, men endog det af
amtets øvrighed, som og landvæsenscommision affattede document, vil i sin tiid
yderligere beviise; altså vedblev Nislev sin påstand og håbede rettens welviished
indsaae billigheden udi hans giorte påstand.
Lassen svarede herpå kortelig: at da i dag, som forhen er anmeldt ingen beviiser,
er bleven fremlagt, så bad han endnu dommeren ville confirmere hans forbud.
Nislev henholdt sig til sit forrige og begiærede sagen til yderligere demonstration
fra begge parter, til i dag 5 uger udsat.
Herr Lassen havde ikke imod opsættelse. Altså blev sagen opsadt til den 12.
augusti førstkommænde.

12. august 1801 - Aars og Slet herreders ret
Onsdagen den12te augusti 1801, blev Aars og Slet herreds ret sadt og
administreret af herredsfoged og herredsskriver Johannes Scharling.
I overværelse af tinghørrne Thomas Vandborg, Christen Andersen, Laurits
Clemmensen, og Christen Hendriksen alle af Løgstør.
Hvor da retten påråbte den til i dag opsadte forbudssag, herr Lassen i Øster
Oustrup contra Vester Oustrup mænd.
På egne og medeier af Vester Oustrup deres vegne, meldte sig udi fornævnte sag
lieutnant Christopher Nislev, som vedblev sin forhen under sagen giorte påstand,
om forbuds stævninges antagelse efter de da nedlagte grunde, hvilket han biedrog
med at producere til sagens oplysning, én under Aars og Slet herreders ret, under
11te october 1747 førte tingsvidne over den ret og rettighed Vester Oustrup
beboere, som eiere har til græsningsret udi den såkaldede Øster Oustrup hede
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græsning, hvilket de på deres tiid i mands mindetid upåanket har haft, dette
tingsvidne overleverede han retten med begiering om påtegning, og derefter ved
afbetieningen samme igen afleveret.
Retten modtog det af herr Lieutnant Nislev fremlagde tingsvidne.
På citantens herr Lassen til Øster Oustrup hans vegne, og efter hans begiering
mødte ærbødigst for retten procurator Søndergård fra Lundbæk, som forbeholdt
citantens lovlige ret, for de der indstævnte eller deres jorddrotter, hvilke sidste er
denne forbud sag aldeles uvedkommænde tvertimod lovene, og i særdeleshed af
forordningen af 3die juni 1796, har traineret denne sag med 9 ugers opsættelse,
uden i mindste måde at bevise deres ugrundede exceptioner, thi det her i retten i
dag producerede tings vidne er formentlig sagen aldeles uvedkommænde, men på
det citanten kan gåe alle ugrundede indvendinger i møde, som den i loven
indskrænkede tid ey tillod ham nu, bad han ærbødigst sagen udsadt i 4 uger og
ham meddeelt formelig udskrift af den producerede tingsvidneact.
Nislev svarede kortelig på det af herr Procurator Søndergård fremførte, at sagen
ikke fra hans side med ugrundede opsættelser var traineret, thi havde herr Lassen
iagttaget de lovlige formalia med stævningens lovlige forkyndelse, havde
udsættelsen ikke blevet forlænget, altså tydelig, at ikke er tilføjet noget
utilladeligt ophold, men iøvrigt protesterede imod den forlangte opsættelse og
påstod stævningen afviist.
Retten bevilgede den begiærte opsættelse og udskrift og således henståer sagen
under opsættelse til den 9de september førstkommænde.
Nislev reserverede sin lovlige ret i henseende til den af retten tilståede opsættelse
til påankelse til tid og sted.

9. september 1801 Aars og Slet herreders ret
Onsdagen den 9de september 1801 blev Aars og Slet herreders ret sadt og
administreret af herredsfoged og herredsskriver Johannes Scharling.
I overværelse af tinghørerne Thomas Vandborg, Christen Andersen, Anders
Færgeman alle af Løgstør, og Jens Præstgård af Salling.
Hvor da, den til i dag opsadte sag anlagt af herr Lassen i Øster Oustrup imod
Vester Oustrup mænd, Søren Poulsen og Anders Christensen, mødte på citantens
vegne procurator Søndergård fra Lundbæk, som fremlagde til læsning og actens
indlemmelse hans skriftlige indlæg af gårs dato, tilligemed de derudi på beråbte
bilag: én udskrift af det af Segn. Herr lieutnant Nislev sagens forrige tægtedag
fremlagte tingsvidne til actens vedhæftelse, og én imellem daværende eier af
Øster Oustrup afgangne Laurs Bjørn og de Vester Oustrup mænd den15de maj
1775 indgangne foreening og med senere påtegning af 25de maj 1782, hvilken
foreening Søndergård imod copie til actens indlemmelse, begierede sig ved
rettens påtegning tilbage, hvorefter Søndergård i henhold til hans i indlægget
giorte forestilling og påstand var den respective retts kendelse eller dom, uden
videre opsættelse eller forhaling begiærende.
Retten modtog et af herr procurator Søndergård fremlagt indlæg og forening med
det i indlæget på beråbte udskrift af et tingsvidne, hvoraf nr. 1og2 blev modtaget
til actens indlemmelse sålydende:
Til fremlæggelse i sagen anlagt af herr Lassen i Øster Oustrup imod Vester
Oustrup mænd Søren Poulsen og Anders Christensen.
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Ærbødig pro memoria:
Sgr. herr lieutnant von Nislev har som foregivet medlodseier i Hessel, indtrængt
sig i denne forbuds sag tvertimod lovens 1ste bogs 4de capitel og 16de artikel, da
dog det forstevnte og i retten til confirmation fremlagde lovlige forbud af 19de
maj dette år, der samme dato er Vester Oustrup mænd, Søren Poulsen og Anders
Christensen lovlig forkyndet, tydelig viiser at det er disse mænd, som fornærmer
citanten herr Lassen, og ikke herr lieutnant Nislev og altså er han aldeeles
incompetent til som medlodseier i Hessel at svare i sagen, og påstår nævningen
afvist. Dette kan ei heller være herr lieutnant Nislevs alvor, men hans hensigt har
været, som følgerne har viist, at trainere sagen og bringe herr Lassen i
omkostninger for at forsvare sin eiende og påboende gård Øster Oustrup
ejendomme og rettigheder.
Intet bevis er af modparterne bleven fremlagt i retten, som i mindste måde kan
svække og tilintetgøre, det af herr Lassen fremlagte skielbrev for Øster Oustrup
ejendomme, hvorpå forbuddet imod Vester Oustrup mænds fornærmelser mod
ham grunder sig, thi det af herr lieutnant von Nislev den 12te august sistleeden,
producerede gamle tingsvidne fra Aars og Slet herreders ret af 11te octobr 1747,
er nærværende forbud sag aldeeles uvedkommænde.
Det, som udmærker sig i dette tingsvidne er, at den i sin tid bekendte byskriver
Sommer fra Skive, som var citantens sagfører har (see med følgende udskrift
deraf, som jeg beder vedhæftet acten, pagina 7 og 8) viist sin dispotisme, og
overdrevne myndighed imod dommeren og den eenfoldige contra part selveier
Niels Michelsen i Øster Oustrup, og forbuddet den første, tvertimod lovens ånd
og meening, at dictere til protocollen hvad den sidste sagde og fremførte, til sin
sags forsvar, hvilket er et tydelig beviis på hvor ilde faren én fattig selveier var i
hans dage, når han, som her var tilfældet, havde en stor mægtig rig og anseet
adels mand til modstander.
Det er i vore tider, at menneskerettighederne er bleven hyldede, og at den fattige
har ligesåvel adgang til retten som den rige, samt at dommeren skal hjælpe den
eenfoldige tilrette så forordningerne af 3die juni 1796 side 13 og 8 noetj 1799.
Jeg vil ikke, uagtet jeg kunde have føje dertil, tale videre derom.
Ingen af sanke vidnerne i dette tingsvidne har været overeensstemmænde ifølge
lovens1ste bogs 13 capitel 1ste artikel, da det har været om forskiellige tiider de
har aflagt forklaring.
Ald beviis til at svække skielbrevet på Øster Oustrup ejendomme er også
overflødig og unyttig, thi jeg fremlegger herved enn original foreening af 15de
marts 1775, indgåed i mellem Vester Oustrup daværende herskab og gårdmænd,
og ejeren af Øster Oustrup afgangne Laurs Bjørn; som jeg beder tilbage med
rettens påtegning imod copie til actens indlemmelse; hvorved den sidste uden
nogen præjudie for hans påboende gård Øster Oustrup dens ejendomme og
rettigheder, som slutningen viser, imod vedderlag tilståed Vester Oustrup mænd
én såkaldet uskyldig nyttes ret på noget af hans ejendom; siden efter, nemlig den
25de maj 1782 har Vester og Østeroustrups daværende ejere s.sr. herr lieutenant
von Kålund og A. Poulsen ved påtegning stadfæstet denne foreening NB: alene
for deres ejertid, altså har Vester Oustrup beboere slet ingen ret, uden hvad de har
haft i minde, men på det de ikke skulde fingere og udgive samme for hævd, har
herr Lassen været nødt til lovlig at forbyde dem ald afbenyttelse af hans gårds
ejendomme, som er ham til stor skade og fornærmelse, at forfølge det forbud på
lovlig måde til tinge, da de ei mindelig vilde afgøre sagen.
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Jeg veed at herr Lassens fremgangsmåde er lovlig, og derfor påståer jeg ei alene
sagen lovlig fremmet, men og det forstevnte forbud af 19. maj sistleeden strax
confirmeret og ved magt kiendt, samt herr lieutnant von Nislev afvist, som
incompetent og tilstrækkelig multeret, fordi han indtrængt sig i sagen, for at
trainere den, og at han tillige bør erstatte herr Lassen processens omkostninger,
og give ham kost og tæring for hans tilsætning og tidsspilde.
I alt øvrige reserverer jeg herr Lassens lovlige ret og exiperer imod alle
lovstridigheder.
Dette indlæg begiæres læst og taget ad aita.
Lundbæk den 8de september 1801.
Søndergård.
Produceret i retten på Aars og Slet herreders ting onsdagen 9de september 1801.
J. Scharling
Her fremlægges den tidligere overenskomst mellem Lars Bjørn og Vester
Oustrup.
Og udskriften til actens vedhæftelse: Den fremlagde foreening blev med
påtegning herr procurator Søndergård tilbageleveret.
Udi denne sag melte sig på egne og medejere af Vester Oustrup deres vegne, som
forhen lieutnant Christopher Nislev fra Hessel og havde anført Sr. herr procurator
Søndergårds producerede indlæg og documenter, ifølge deraf var Nislevs
begiærende afskrift af herr Søndergårds indlæg meddeelt, ligeså ville Nislev give
sig den ærbødige frihed at erindre den respktive ret, det han erfarede af herr
Lassens forbud, at det ikke var geleidet med vedbørlig caution eller sikkerhed for
udfaldet, i øvrigt vedblev Nislev sin forhen under sagen gjorte påstand og
begiæred sagen opsadt i 4 uger.
Søndergård protesterede imod den forlangte opsættelse, da vedkommænde forhen
har haft omtrent 2a`3 måneders opsættelse i sagen uden at gøre noget derved, og
altså sigte deres procedure til sagens unyttige forhaling og ophold.
Herr Lassen er ellers sufficant nok til at indeståe for følgerne af det gjorte forbud,
hvilket er herr dommeren selv bekendt, og over alt forsikrede Søndergård at han
på herr Lassens vegne ville være ansvarlig for forbudets virkning, og derfor
henholt han sig til sin gjorte påstand.
Nislev havde ingen unyttig opholdt forårsaget i denne sag, men samme har sin
kilde fra herr Lassens siide, altså troede han ikke nogen med billighed kunde
tilregnes ham at han forlangede en forløben tid på, at af herr Lassen i sagen
producerede, til besvarelse, altså vedblev sin begæring om udsættelse, og det
producerede indlæg i udskrifts form beskreven meddelt.
Retten kunde ikke bevilge den af herr lieutnant Nislev begærede opsættelse, men
på det at lieutnanten endnu skal have tid nok, bevilgede retten den forlangte
beskrivelse samt sagens opsættelse til i dag 14 dage, og på det herr lieutnanten
kan have fuldkommen tid, blev herr procurator Søndergårds indlæg, efter
begæring herr leutnanten udlånt tilligemed det i retten under 12te august
fremlagte tingsvidne.
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23. september 1801 Aars og Slet herreders ret.
Onsdagen den 23de september 1801 blev Aars og Slet herreders ret sadt og
administrered af herredsfoged og herredsskriver Johannes Scharling, i
overværelse af tinghørerne Thomas Vandborg, Christen Andersen, og Goul
Mortensen alle af Løgstør, samt Niels Mariusen af Salling. Hvor da retten påråbte
forbud sagen herr Lassen i Øster Oustrup contra Vester Oustrup mænd.
Og meldte sig da som forhen udi denne sag lieutnant Christoffer Nislev fra
Hessel og ærbødigst producerede et af ham affattet indlæg, hvilket han begærede
læst og lagt ad acta.
Retten modtog det fremlagte indlæg, af dato 22de september 1801 sålydende:
Til fremlæggelse i sagen anlagt af Sr.S.herr Lassen til Øster Oustrup imod Vester
Oustrup beboere og fæster.
Ærbødigst pro memoria det af Sr.S. herr procurator Søndergård udi forbudssagen
anlagt af Sr.S. herr Lassen til Øster Oustrup, mod tvende af Hessel underliggende
fæste bønder i Vester Oustrup producerede indlæg af dato Lundbæk Den 9de
september 1801, fortjener opmærksomhed, ligesom sagens anlæg og hvilket
anlediger, at jeg herved giver mig den frihed at ytre mine tanker som følger:
Indkaldelsen til forligelses commisionen ligesom stævningens forkyndelse, er jo
aldeles uoverensstemmende med loven thi Vester Oustrup beboere er fæstere, og
efter deres fæstebreve har disse gårde og ejendomme til brug for deres levetid,
altså ikke er berettiget, at afhende det mindste af sammes ejendomme eller
rettigheder, som af alders tid tillagt haver, følgelig kan lovens 1ste. Bogs 4de.
Capitel, 16de artikel ikke herudi være reglen, da denne taler alene om afpløjning
og afslet, men her er questionen om ejendomsretten, som Vester Oustrup har haft
til fælles med Øster Oustrup i utænkkelig tid, udi det stykke ejendomme, som den
producerede tingsvidne ført inden Aars og Slet herreders ret den 11 october 1747
omformelder dette, er da af samme klart og tydelig at se bevist Vester Oustrups
rettigheder til det stykke ejendom, som samme benævner; hvilket man vil
formode er det at herr Lassen ved sin forbudsstævning vil have formeent, uagtet
han ikke derudi ytrer sig bestemt, thi stævningen synes at være meget udstragt af
filosofisch dybheder, men disse kiender loven og efter dets værd anført.
Skulle nu slige forbuder have stæd, var ingen sikker på brugen af sin ejendom, og
så kunde jo enhver betage en anden sin rettigheder til hvad tid hans trætte
kjærhed fandt fornøyelse i at påføre ham sag, og hvad blev da følgen andet? End
ejendoms retten og den almindelige sikkerhed blev krænket og familiens
undergang befordret, ney derfor værner lovene, hvis bud er hellig i slige tilfælde.
Det bliver da altså en uimodsigelig sandhed, at ejerne bør at indkaldes for alle
instanser, hvor ejendoms rettigheder skal af afhandles, hvilket lovens første bogs
4de capitel, 12artikel, samt 5te bogs 10 capitel, 3artikel så tydelig bestemmer, at
herr Lassens indkaldelse for forligelseskommisionen, samt hans forbuds stævning
af 1ste juni sidst mangler dette, er klart at erfare.
Den af herr Lassen ved herr procurator Søndergård fremlagte udskrift af
landmålings archivet, er ingen afgørelse i denne sag, og fortjener ikke eengang at
ansees som vidis; da den imod samme fremlagte og usvækkede tingsvidne, samt
lovens 5te bogs 5te capitel er så afgørende, at ejendomsretten for Vester Oustrup
tydelig kiendes udi det deruda omvundne ejendom.
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Den ad acta af Sr. S. herr procurator Søndergård producerede forlig af 15de maj
1775 foregået imellem Vester og Øster Oustrup ejere, er i sit hele så indskrænket,
at hvilken af parterne, som findes for godt, kand ophæve samme til hvad tid
hannem lyster, og således i sin væsentlig indhold at ansees for nul og intet, heraf
er at erfares at herr procurator Søndergård kiender ordsproget som heeder: noget
er noget, men intet er intet.
Det behager Sr.S. herr procurator Søndergård så meget i sit indlæg at opholde sig
over, at jeg som ucompetent har indtrængt mig i sagen, og for de bevilgede
opsættelser påstår mig alvorlig anseet, velvise herr dommer: kand dette ansees
fornærmeligt at oplyse og forsvare sine rettigheder, og bør ikke dertil forunder
den vedbørlig tiid jeg troer loven giver dertil den fuldkommeste adgang, og jeg
formeener at jeg ingenlunde har opholt sagen, men det er herr Lassen, som har
givet anledning til udsættelserne, thi når han efter loven havde ladet sagen fået sin
bekiendte giørelse som skeedt burde, kunde vist samme været i mindelighed
bielagt, hvilket hans ildfærdighed har hindret, og skiøndt nok var det for ham, om
han på den anden måde kunde såleedes stiltiende have forbigået væsentlig
reelitet, og tilvundet sig det han ikke var berettiget, men da han måskee nu
formoder at sagen imod hans øyemeed, vil fåe en anden vending, så er det han
lader needlegge overdreven påstande, om han dog ikke i noget kunne fåe sin
attråede hævn fremmet. Jeg vil nu forbigåe videre herom at opholde mig, thi jeg
påtvivler ingenlunde, dommerens retfærdigste eragtning og i den henseende
needlegger følgende påstand i sagen:
1. at herr Lassens forbudsstævning af 1ste juni sist, bliver fra retten afviist
og uefterrettelig anseet at være.
2. Herr Lassen og herr procurator Søndergård bør ansees én for begge og
begge for én for deres viiste trættekiærhed, at betale denne sags
omkostninger samt cost og tæring, med noget tilstrækkeligt til Vester
Oustrup ejere, ligesom og én efter omstændighederne passende mulch til
justidz cassen. Næst at reservere mig Vester Oustrup ejeres
fuldkommenste ret, og i øvrigt modsiger alt fra herr Lassens side
fremkommende som imod lovene uovereensstemmænde.
De mig af retten, sidste tægte dag i sagen til af betiening leveerte documenter
nemlig: a Tingsvidnet ført under Aars og Slet herreders ret den 11te october 1747
Sr.S.procurator Søndergårds indlæg af dato Lundbæk den 8de september 1801.
Bliver herved igien overleveret retten til behageligt af betiening. Dette mit indlæg
beder jeg læst og lagd ad acta.
Hessel den 22de september 1801. På egne og medejere af Vester Oustrup deres
vegne.
C. Nisleff
Produceret i retten på Aars og Slet herreders ting onsdagen den 23de september
1801.
J. Scharling.
Lassen fra Øster Oustrup, som ligeledes var nærværende, henholdt sig til det
forhen fremførte og leverede documenter, hvorefter han påstod sit forbud
confirmeret.
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Nislev henholdt sig til sit producerede indlæg, og ey videre før denne sinde havde
at anmelde.
Retten eragtede, da dette forbud er lovlig forfulgt, og samme viser, at det alene er
på Øster Oustrup ejendomme, at dette forbud i henseende til græsningsret sigter
til, og intet beviis er fremlagd, som kan svække det i retten fremlagde skielbrev,
så bliver dette forbud i henseende til formalia herved confirmeret.
Nislev havde anført den af retten givne eragtning, hvor over han toeg sig sin og
øvrige medejere af Vester Oustrup deres lovlige ret forbeholden, og dernæst
begiærede det passerede i lovlig form, det snarest muligt beskreven meddelt.
Lassen begiærede ligeledes det i denne sag sig i lovlig form beskreven.
Retten bevilgede det passerede beskreven.
At således ved Aars og Slet herreders ret, bemelte dage såvidt indbemelte forbud
sag vedkommer er passeret og tilgåed, bevidner med mig justits protokollen,
tilligemed de foran navngivne stokkemænd og tinghørere. Som herved bekræftes
under min hånd og segl.
Actum ut supra.

J. Scharling

For denne act er med det stemplede papir i alt betalt 3 rdr. 8sk. Skriver tre
rigsdaler og otte skilling.
J. Scharling
Anno 1806 den 4de juni haver vi tvende underskrevne beskikkede stævnings
mænd i Aars sogn lovlig forkyndt denne forbuds dom for gårdmændene Søren
Poulsen og Anders Christensen på deres bopæl i Vester Oustrup, hvilket
bekræftes under vore hænders underskrifter i kraft af den af os som beskikkede
stævnings mænd aflagde eed.
Anders Viderup

Peder Grøn

1801 Retssag skel 1.PDF og 1801 Retssag skel 54.PDF
1813-1819 Lars Jonathan Lassen, #119
1813 Fri militaertj.PDF. 1819 Kvittering arv_1.PDF og 1819 Kvittering arv
_2.PDF
Mathias Svante LASSEN #103 døde i "Ø. Ovstrup" den 24. august 1817, 65 år
gammel og hans hustru Gertrud Marie Nysom døde den 27. april 1827, 53 år.
1827
Ved skiftet efter Gertrud Marie Nysom blev "Øster Ovstrup" og mølle overdraget
sønnen
1827 Søren LASSEN #101
Halvbroderen Lars Jonathan LASSEN #119 beboede Fadestrup Mølle i Ulstrup
sogn.
Gård- og møllejer Søren Lassen var med på en valgfortegnelse i 1834 over
valgbare i det 7. Distrikt for de mindre landejendomsbesiddere i Nørre-Jylland.
Aars Herred.
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Fortegnelse
Over valgbare i 7de Valgdistrikt for de mindre Landejendomsbesiddere i Nørre Jylland.
Slet Herred
Løgsted sogn
Gundersted sogn
Procurator og proprietair C. F. Bang på
Proprietair N. laugesen til
Toftgaard
Gunderstedgaard.
Købmand Palle Lunøe i Løgstør
Store Aistrup sogn
Proprietair M. Steinthal til Kyø
Lundbye sogn
Gaardejer Morten Christensen i Beltoft
Oudrup sogn
Gårdejer Niels Nielsen i Hedegaard
Næsborg sogn
Gaardejer Christen Tvergaard i
Sebber sogn
Næsborg
Kammerråd O. Svanholm til Sebber Kloster og
Farstrup sogn
Mølle.
Proprietair Hansen til Kraftrup
Vindblæs sogn
Kammerjunker v. Mylius til
Aarupgaard og Mølle
Aars Herred
Gaardejer Jens Sørensen i Stenildgaard
Vester Hornum sogn
Proprietair Christensen til Ørndrup
Gaard- og Mølleejer Søren Lassen i Øster Oustrup
Eidrup sogn
Blære sogn
Proprietair Christensen til Halkiær
Gaardejer Anders Frederiksen i Poulholm
Aars sogn
Mølleiejer Jens Christian Poulsen til
Dybvads Mølle.
Gislum Herred
Gaardejer Jens Bjerget i
Louns sogn
Proprietair Jesper Ælle til Hessel
Gaardejer Peder Christensen Vestergaard i Gjøttrup
Ulstrup sogn
Duerup sogn
Gaardejer Christen Byrialsen i Ulstrup
Proprietair Jens Bisgaard til Nøragergaard
Foulum sogn
Rørbæk sogn
Mølleejer Jens Dahlsgaard til Stistrup
Proprietair Kield Dinesen til Rørbækhovgaard
Mølle
Farsøe sogn
Proprietair J. C. Splid til Hvanstrup
Rinds Herred
Testrup sogn
Gaardejer Poul Olesen i Kastrup
Hornum Herred
Borlev(Vokslev) sogn
Gravlev sogn
Mølleriejer Lars Rimmer i Binderup
Mølleriejer Niels Thygesen i Tingbeks Mølle
Mølle
Mølleriejer Christen Jensen i Gudskifte
Øster Hornum sogn
Mølle
Proprietair Daniel Poppe til Pandum
Fabrikeier Frederich Pirkel til Godthaabs
Papiirsfabrik.
Bislev sogn
Gaardejer Morten Pedersen i Hedegaard
Valgbestyrelsen i det 7de Valgdistrikt for de mindre Landeiendomsbesiddere i Nørre-Jylland. Krastrup, den
29de October 1834.
Jansen
Schiønning
Hansen
P. M. Lunøe
Spliid
Chr. B. Kjerulf
P. R. Kjerulf

I medfør af forordn. af 15de Mai 1834 tilkjendegives herved Ole Winther. Hornsgaard at et
Valgmøde i det 7de Valgdistricts Afdeling for de mindre Landeiendomsbesiddere i Nørre-Jylland
bliver afholdt for ….Lunøe i Løgstøer, Mandagen den 8. December førstkommende, hvortil De
indkaldes at give personligt Møde. Ligeledes tilkjendegives Dem, at Valgets endelige Afgørelse
sker på Hovedgaarden Torstedlund i Hornum herred, Søndagen den 13. December
førstkommende.
Hobroe, den 3de November 1834.
Jansen
Valgdirecteur

1834 Valgfortegnelse 1.PDF og 1834 Valgfortegnelse 2.PDF.
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Søren LASSEN #101 døde i "Ø. Ovstrup" den 3. august 1838 og efter hans død
blev der afholdt skifte. Dette er indført i Aars Herreds Skifteprotokol, F. 38 og 50
og lyder således: 1838 Skifte S_Lassen 1.PDF, 1838 Skifte S_Lassen 2.PDF,
1838 Skifte S_Lassen 3.PDF. Der er 34 pdf-dokumenter i alt. Extrakt: 1838
Boskifte 1.PDF, 1838 Boskifte 2.PDF, 1838 Boskifte 3.PDF, 1838 Boskifte
4.PDF og 1838 Boskifte 5.PDF.
"Morten Joachim Ferdinand Svanenskiold Herredsfoged og Skriver i Aars Sleths Herreder samt Birkedommer og skriver i Løgstør Birk, Gjør vitterlig at år
1838 den 1. september indfandt sig i skifteforvalterens, secretair herredsfoged
Svaneskoilds forfald med politiforretninger som constitueret fuldmægtig L. H.
Spliid i Øster Oustrup Mølle i Aars sogn for at påbegynde Skifte efter sammes
afdøde ejer Søren LASSEN #101, eftersom det i dag er 30te dagen.Som vidner og vurderingsmænd vare tilstede sognefoged Poul Hansen til
Gundestrupgård og bolsmand Ryge af Aars.- Stervboenken Marie
Christiansdatter med lavværge, gårdmand Jens Pedersen af Revhale var til stede
og angav den afdødes arvinger at være 3de fællesbørn, nemlig en søn Mathias
Christian Sørensen, 10 år gammel, 2, en søn Christian Sørensen, 9 år gammel, og
3, en søn Niels SØRENSEN #091, 7 år gammel.
Som født værge for disse umyndige var til stede deres farbroder, møller Lars
Jonathan LASSEN #119 af Faderstrup Mølle i Ulstrup sogn.
I samtlige ovennævntes overværelse bleve fællesboets ejendele registrerede og af
vidnerne vurderet således:
De tre tal efter delene angiver værdien: Rbdlr.-Mk.-Sk.
I storstuen:

1 speil

0-2-0

2 rødmalede borde

1-2-0

4 gardiner

0-3-0

8 Stole

0-2-4

2 gl. hatte

1-2-0

1 Bord med steenplade

0-1-2

1 par støvler

0-3-0

1 gl. dragkiste

4-0-0

En terrin, en kaffekande, en beskadiget
vase, en hvid skål, 2 sauceskåler og 3 par
thekopper
1-2-0

Deri
En blå vadmels frakke

---

En do do do

2-3-0

En gammel do do

1-3-0

Et pr. do benklæder

1-0-0

Et par grå do do

1-0-0

Et par gammel Manchesters do

0-3-0

En blå vadmels trøie

0-3-0

3 forskellige veste

1-2-0

Et bruunt silketørklæde

0-3-0

Et bomulds tørklæde

0-1-8

3 hvergarns nattrøier

1-0-0

3 par strømper

0-4-8

6 Blå lærredsskjorter

4-0-0

En toetage vindovn

15-0-

5 små skilderier

0-2-0

I et gjestekammer
Et sængested, gammel med omhæng. 1- 4-0
En sortstribet olmerdugsdyne

4-0-0

En blåstribet do.

4- 0-0

Et par hørlærredslagener

1- 4-0

4 forskellige puder

4-0-0

1 speil

0-1-8

2 små ankre og et trug

0-4-0

Et gammelt bord

0-3-0

En jærn billægger kakkelovn

10-0-

En gammel stoel

0-1-0

En kobbertragt

0-1-8

4 flasker

0-1-8

Side 53 af 71 – 27. januar 2016

Øster Oustrupgårds historie
1 munk -

0-2-0

I dagligstuen

2 sølvskeer

4-0-0

4 forskellige stole

0-4-0

1 bord med skuffe

0-4-0

1 jern billægger kakkelovn

10-0-0

1 skammel

0-1-0

1 del gamle bøger

0-4-0

På et fast sængested.

På et fast sengested

En gammel blåstribet dyne

2-2-0

En blåstribet dyne

2-3-0

En gammel blårlærreds lagen

0-1-8

En hovedpude

0-4-0

3 forskellige puder

1-1-0

En dyne med blåstribet betræk

2-0-0

1 gammel underdyne

0-4-0

Et sengegardin

0-3-0

2 træstole

0-2-0

Et par lagener

1-3-0

1 jærn billægger kakkelovn

14-0-0

Et gammel egetræes chatol

10-0-0

På et fast sængested

Deri

En rødstribet olmerdugs dyne

3-0-0

2 gamle thepotter

0-2-0

En gammel blårgarns lagen

0-2-0

1 steenkruus spølskåler

0-1-0

2 forskellige puder

1-0-0

1 dug og 8 servietter

6-0-0

1 vår

0-4-0

2 par blårgarns lagener

3-0-0

2 omhæng

0-4-0

forøvrigt børnenes klæder.

1 lidet speil

0-1-0

1 rødmalet bord

1 gammel messing lysestage

0-1-0

I spisekammeret

En tin do

0-1-0

Et gammel blåmalet skab

1-0-0

En gammel barnekomode

0-3-0

28 forskiellige leerkar

0-4-0

Et 8` dages stueur

7-0-0

10 hvide tallerkener og et hvidt fad 0-5-0

Et lidet bord

0-1-0

En kous

0-0-6

En flødebøtte og 2 gamle stole

1-8-0

2-0-0

4 par kopper og en spølskål

0-2-8

En rødstribet olmerdugsdyne

3-0-0

I kjøkkenet

En blårlærreds lagen

0-1-8

1 ildske og en ildklemme

0-3-0

2 gamle puder

0-4-0

1 jerngryde

1-0-0

1 gammel underdyne

1-0-0

En trefod

0-2-0

Et blåmalet skab med ragelse

0-4-0

En thekiedel

0-3-0

1 trælygte

0-1-8

4 grynkopper

0-0-8

3 fag gamle gardiner

0-1-0

14 forskellige leerkar

0-2-0

8 do do

0-1-0

Ildskovl og brandfork

0-0-12

En jernpande

0-2-0

Et blåt tapsengested med omhæng, gammel

I sovekammeret
Et blåmalet hængeskab

1-0-0

Deri

0-4-0

7 glas

0-1-12

Et bryggerkar

0-3-0

1 gammel tombaks lommeuhr

3-0-0

Et messing fyrfad

0-4-0

1 træpipe med sølvbeslag

2-3-0

Et kobber pottemål

0-3-0
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En kaffeqværn

0-2-0

En gammel sadel og bidsel

2-0-0

En liden kobberkiedel

1-4-0

En rok

0-4-0

Et stamkar

0-0-8

En tønde og to træbøtter

0-2-0

En strippe og en tapstoel

0-1-0

5 forskellige løbe

0-1-8

2 trætallerkener

0-0-6

1 gammel kuffert

0-4-0

Et messing stikbækken

3-0-0

En hørbrøde

0-1-0

I bryggerset

1 sold

0-1-0

En kobberkiedel i grube på 1 td.rum 14-0 0

I stalden

2 bryggerkar

2-0-0

En sort hoppe, 8 år

45-0-0

4 stoktønder

0-4-0

En rød hest, 3 år

40-0-0

1 anker

0-2-0

En rød hest, 15 år

25-0-0

2 stripper

0-1-8

En rød hoppe, 6 år

55-0-0

1 gammel deigtrug

0-2-0

En halvbeslagen vogn med leder og skrav

4 sække

1-2-0

1 strippe

0-1-0

En trævogn med do do

12-0-0

1 Asketrup

0-0-6

En fork

1-8-0

En øltønde

1-4-0

Et sæt arbeidstøi

1-4-0

En øltragt

0-1-0

Et sæt do

1-4-0

2 bærekar

1-2-0

En sort og hvidbroget koe, 3 år

12-0-0

En kjerne

2-0-0

En gråe koe, 10 år

12-0-0

En sort og hvidbroget koe, 5 år

13-0-0

I et kammer

12-0-0

2 Timser

0-2-0

En sortbroget koe, 7 år

13-0-0

Et gammel sold

0-0-6

En gråhjelmet do, 7 år

13-0-0

2 Grynbøtter

0-1-8

12 forskiellige stude a`12 Rbd.

144-0-0

1 Fjerding og et gammel anker

0-1-0

1 sort gris

8-0-0

7 forskellige leerkar

0-2-0

1 beslagen reisevogn med tilbehør 30-0-0

Et trug

0-0-8

En do do

34-0-0

Noget gammel vognredskab

10-0-0

På loftet
2 Ostesække

0-1-0

Et sæt hestetøi

4-0-0

En fiskebrede

0-1-0

Et sæt do

2-0-0

En pude

0-2-0

3 Skovle

0-1-8

En grynkube og en gammel rok

0-2-0

4 grebe

2-0-0

En gammel kasse

0-3-0

3 spader

1-1-0

En kasteskovl

0-1-0

2 lyngleer

1-0-0

En halvtønde og en skieppe

3-0-0

1 tjeretønde

0-2-0

En gammel garnvinde

0-0-8

Hammer, øxe og knibetang

0-3-0

En gammel ørk

2-3-0

1 sæt hestetøi

0-4-0

Kappe og ridehynde

2-0-0

2 sæt studeredskab

0-4-0
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En ploug med tilbehør

5-0-0

En vadmels dyne

1-2-0

2 høleer med drag

3-0-0

2 gamle puder

0-2-0

En ploug med tilbehør

4-0-0

1 gammel underdyne

0-4-0

En harve med jerntænder

3-0-0

3 hovedpuder

1-0-0

1 gammel underdyne

1-0-0

2-0-0

1 Skjerestoel

0-1-0

En sædeløb

0-1-0

3 grise

10-0-0

En fork

0-1-0

I møllen

En høbåre

0-2-0

En blåstribet olmerdugsdyne

2-0-0

6 river

0-3-0

2 puder

0-4-0

2 plejle

0-1-8

En underdyne

1-0-0

1½ gammel undervogn

5-0-0

En liden kakkelovn

6-0-0

2 slibestene

1-0-0

22 får a` 2 Rbd.

44-0-0

En hakkelsekiste med kniv

1-2-0

11 lam a` 1 Rbd.

11-0-0

En harve med halv jern og halv trætænder

I et kammer

Gården med jorden af Hartkorn 8 tdr. 1 Skp. 2 Alb. og
møllen, derkun har ikkun een meelqværn og står for
hartkorn mølleskyld 6 Skp., blev med sæd og avl,
gjødning og ildebrændsel samt møllens inventarium,
vurderet for

3500 - -

Endvidere anmeldte enken at boet har følgende
udestående tilgodehavende, nemlig:
Hos husmand Søren Jensen Smed i Troelstrup

200 - -

Efter panteobligation af 9. januar 1838, læst 30. mai
samme år, hos gårdmand Christen Knudsen i Rodsted
100 - Efter panteobligation af 11. december 1837, læst 19.
mai 1838, hos Christen Laustsen i W. Oustrup.
200 - Efter panteobligation af 13. december 1832, læst 1.
mai 1833 lydende
200 - Hvilke obligationer hun fremlagde.
…………………………………………..
Tilsammen
Videre erklærede enken ikke at være eiende.
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Ligeledes fremlagde enken et skøde af 18. juni 1789,
læst 8. juli samme år på gården til Mathias Svante
LASSEN #103, efter hvem den i arv er tilfalden afdøde
i hvilket er det eneste havende adkomstdokument på
ejendommen.
Boesopgørelse.
Indtægt = sølv 4.817 Rbd. 1 Mk.
Udgivet = sølv 2.314 Rbd. 4 Mk.
--------------------------------------------Igjen beholdning sølv = 2.502 Rbd. 3 Mk.
Hvoraf er halvdelen enken
Marie Christiansdatters boeslod med 1251 Rbd.1 Mk.8 Sk. og den anden halvdel
1251 Rbd.1 Mk.8 Sk. afdøde Søren Lassens boeslod, som efter fradrag af ½ prc.
= afgiften
efter Fr 8` ferbruar 1.810 6 Rbd.1 Mk.9 Sk
--------------------------------------------altså med sølv 1.244 Rbd. 5 Mk 15 Sk.
deles, da enken renoncerede på boeslod, imellem hans arvinger, således:
1. Sønnem Mathias Christian Sørensen erholder en broderlod med 414 Rbd.5
Mk.15 2/3 Sk.
2. Sønnen Christian Sørensen, umyndig ligeledes 414 Rbd.5 Mk.15 2/3 Sk.
3.

Sønnen Niels SØRENSEN #091, umyndig ligeså 414 Rbd.5 Mk.15 2/3 Sk.
-----------------------------------------------Balance = Sølv 1244 Rbd. 5 Mk.15 Sk.

Skifteattesten blev senere tinglæst som adkomst på ejendommen for enken.
1838 Marie Christiansdatter
Hun giftede sig ikke igen, men drev gården og mølleriet videre til børnene var
blevet voksne, hvorefter hun 1866 overdrog gården til sønnen Christian LASSEN
#099.
1847 Værge for Christian Lassen.
Morten Joachim Ferdinand Svanenskiold, virkelig cancelliråd, herredsfoged,
birkedommer og skriver i Aars og Slet herreder samt Løgstør birk.
Giør vitterligt, at da den mindreårige Christian Lassen af Øster Oustrup mølle har
begieret sig ved curator beskikket, og dertil foreslået gårdmand Jens Jensen i
Vesteroustrup, som har erklæret sig villig til at overtage curatellet, så bliver
bemelte Jens Jensen herved beskikket til curator for ovennævnte mindreårige
Christian Sørensen, hvilket curatel han haver at forestå efter loven og
anordningerne, således som han kan og vil forsvare. Til bekræftelse udstedes
denne curatede beskikkelse under min hånd og mit embedssegl.
Herredskontor i Løgstør den 23. december 1847.
Svanenskiold

1847 Værge.PDF
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1866 Christian LASSEN #099
Skødet er indført i Aars - Slet Herreds Panteprotokol nr. 19, fol. 331 og lyder,
som følger:
Skøde
Underskrevne Marie Lassen, f. Christiansen, enke efter gårdmand
Søren LASSEN #101 af "Øster Ovstrup", tilstår og herved vitterliggør at have
solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og fra mig og øvrige
arvinger, aldeles afhænder til min søn Christian LASSEN #099 den mig ifølge
skifteattest tilhørende og iboende gård "Øster Ovstrup" med mølle i Aars sogn og
herred i Aalborg amt, med påstående bygninger og underliggende jorder, skyldsat
under matrikel nr. 1 af "Øster Ovstrup" for gammel skat 55 Rdlr. 64 skilling og
hartkorn 7 tdr. 2 Skp. ¾ Alb. og bemærkes at møllen tidligere har været skyldsat
for mølleskyld hartkorn 6 Skp.
Endvidere medfølger i købet alle i bygningerne værende mur- og nagelfaste ting,
møllens værker og inventarium, gårdens avl og afgrøde, dens hele besætning og
udbo intet undtagen for købesum 5000 Rdlr. rigsmønt for gården og møllen og
2300 Rdlr. rigsmønt for besætning, udbo, afgrøde og løse ejendele samt iøvrigt
hvad af benævnte ejendommen og alt hvad der i købet er med fulgt, modtager
køberen straks fra dato og står fra tiltrædelsen for hans regning og risiko, ligesom
han fra 1. januar d. år at regne og fremdeles udreder alle af ejendommen gående
skatter og udgifter og deriblandt den ejendommen påhvilende årlige afgift til
Viborg Stiftsprovsti af 6 tdr. rug og 6 tdr. byg der betales med penge efter Viborg
Stifts kapitaltakst.
Endvidere må køberen udrede specificeret aftægt til sælgere og hvis hun ønsker at
flytte fra gården skal hun årligt have 400 Rdlr.
Da køberen, min søn Christian LASSEN #099 nu har afgjort købesummen ved at
meddele sine brødre obligation med 2. prioritet i den solgte gård og han forpligter
sig og efterfølgende ejere nøje at opfylde aftægtskontrakten, så erkender jeg og
erklærer jeg herved for mig og arvinger ingen videre lod, deel, ret eller rettighed
at have til eller udi den herved solgte og skødede gård og ejendele, men skal
tilhøre køberen med de samme rettigheder, og herligheder, byrder og forpligtelser
hvormed jeg hidtil har været ejer, idet jeg for vanhjemmel står til ansvar efter
loven.
Øster Ovstrup d. 15. maj 1866.
Marie Lassen, f. Christiansen."
1866 skoede 1.PDF, 1866 skoede 2.PDF, 1866 skoede 3.PDF, 1866 skoede
4.PDF, 1866 skoede 5.PDF, 1866 skoede 6.PDF, 1866 skoede 7.PDF, 1866
skoede 8.PDF, 1866 skoede 9.PDF og 1866 skoede 10.PDF
Marie Christiansen døde i Nibe den 9. september 1870 og blev begravet i Aars.
1868 Christian Lassens giftermål.
Vedrørende Christian Lassens giftermål den 27. marts 1868 med Maren Nielsen
fra Aagaard fortælles det, at da hun på vej til barnedåb i Aars kommer kørende
forbi møllen står Christian Lassen der og han udtaler: ”Hende vil a gyvtes med”
og det blev han 18 år senere. I medgift fik hun et pæretræ, som blev til et
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kæmpestort et, der stod tæt op ad den søndre gavl på stuehuset. Der findes stadig
en aflægger på gården.
1873 Ansøgning om bro over Halkær Å.
I 1873 sendes følgende til sognerådet:
Fra flere beboere i Aars, Giver og Blære sogne indgaves i afvigte års sommer til
Ålborg amtsråd et andragende om, at der for amtets regning måtte blive anlagt en
bro over det vandløb, som tæt vesten for Giver sogneskjæl skjærer den på
fortegnelsen over offentlige biveie i Aars og Haubro sogne som nr 12 opførte vei.
Dette andragende har amtsrådet således, som det af sammes trykte forhandlinger
fremgåer, ikke kunnet indlade sig på. Det er imidlertid påtrængende nødvendigt,
at broanlægget finder sted navnlig fordi mangelen af en bro medfører at biveien,
når åen er opsvulmet såvel som under islag, er upassabel så at veifarende på
grund heraf have indtil 1½ miils omvei ad Halsmandsbro eller Sjøstrupbro. Sagen
er så indtrængende anbefalet af sognets beboere med flere, at vi ved nu at andrage
på, at sognerådet vil tage sagen i sin hånd og fremme broanlæget, tør vente
beredvillig imødekommenhed.
Det vil være det ærede sogneråd bekjendt at medundertegnede C. Lassen og J.
Jacobsen for egen regning have anlagt 2 steenkister over vandløbet ved Øster
Oustrup mølle, som skærer biveien no. 4 for at lette communicationen ved denne
vei.
Det synes os derfor kun at være en billig fordring, der nu stilles til det ærede
sogneråd, eftersom det dog må antages at det påhviler comunen at opføre broer
som ere nødvendige, for at gjøre offentlige biveie til hver tid passable, og at slige
anlæg ikke skulle henvises til private, for hvem sådanne anlæg mulig have en
særdeles betydning. Sognerådets svar bedes os meddelt snarest.
Den 22. august 1873
Chr.Lassen

Jens Jacobsen

Jørgen Nielsen

Ø. Oustrup

V.Oustrup

Aagaard

Chr. Nørrgaard
Troelstrup

Nielsen
Lærer i Giver

Peder Jensen Degn Peder Olesen
Giver

Giver

1873 Bro over aaen 0.PDF, 1873 Bro over aaen 1.PDF og 1873 Bro over aaen
2.PDF.
Svar på brev:
På nærværende andragende skal sognerådet ikke undlade hermed at anmærke
følgende:
Sognerådet vil indrømme at det kunde være behageligt, navnlig for tvende af
andragerne, deels som møllevei og deels for transport med steen fra Oustrup
Teglværk, at der var en bro over åen, men at det er en påtrængende nødvendighed
meer nu end forhen kan man ikke indrømme, hvilket også synes bekræftet derved
at så faa have underskrevet andragendet, og navnlig at Aars sogn kun tvende
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mænd haver det særlig interesse at få broen. At mangel af en bro over åen til
enkelte tider, men også kun til enkelte tider navnlig om vinteren kan gjøre en
omvei nødvendig, men langtfra en lang omvei som andragerne angive, skal vi
gerne indrømme, men at pålægge comunen en udgift af flere hundrede rigsdaler
ved at anlægge bro på en bivei, der efter vort skjønnende har så liden betydning
for den almindelige færsel, tro vi ikke at kunne forsvare. Når andragerne beråber
sig at sagen er anbefalet af sognets beboere, da er dette os ubekjennt eller ial fald
indskrænker sig til nogle få, thi vi tør nok påstå at de 5/6 dele af sognets beboere
ønsker sig fritagne for at bekoste broen.
Når det i andragendet hedder at medundertegnede C. Lassen og J. Jacobsen for
egen regning har anlagt 2 steenkister over vandløbet ved Øster Oustrupmølle, da
har denne sag ingensinde været forhandlet med nuværende sogneråd, og det må
derfor antages at de tvende mænd have antaget, at denne udgift ikke kunde
pålægges Aars commune. Hvis andragerne og navnlig de mænd, som det særlig
interesserer at få en bro over åen vil gjøre et tilbud om at afholde en vis deel af
udgifterne ved broen, da er sognerådet villig til at komme den imøde, og sagen vil
da måske kunne ordnes.
Aars og Haubro sogneråd den 16. september 1873.
J.S. Ørum, Mikkel Nielsen, Peter Nielsen, Hans Larsen, Niels Berthelsen, Søren
Mikkelsen, Ole Vinter, Chr. Poulsen.
1874 Næringsbrev på møllen.
I Christian Lassens ejertid var der stadig mølle på gården og han får i 1874
næringsbrev til møllen. 1874 Naeringsbrev.PDF
1883 Nyt stuehus.
I 1883 opfører Christian Lassen nyt stuehus til gården, et stort hus på 300m, på
daværende tidspunkt var der 9 børnpå gården senere kom endnu 3 til.
1891 Oprettelse af Aars Andelsmejeri
1891 oprettedes Aars Andelsmejeri med Christian Lassen som kasserer. Deraf
følger at i de efterfølgende årtier er mælkeproduktion den bærende driftsgren.
1898
Christian LASSEN #099 udstedte den 15. maj 1866 en obligation til købmand
Mathias Lassen i Nibe på 3500 Rdlr. og ligeledes til møller Niels Lassen en
obligation på 4000 Rdlr. til dækning af brødrenes arv med 2. prioritet i gården.
Den 28. november 1898 udstedtes en obligation til Viborg Kreditforening med
første prioritet i gården for et lån på 30.000 kr.
Denne obligation blev igen udslettet den 11. januar 1899.
1904 Maren Lassen
Efter Christian Lassens død 23. december 1904 driver Maren Lassen gården
videre ved sønnernes hjælp.
Efter Christian LASSEN #099 har
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1911 Jens Christian POULSEN #097
og hustru Kirstine Marie LASSEN #098 har overtaget gården "Øster Ovstrup".
I 1911 sælges gården først til Anton Christian Randrup Lassen, men dennes kone
vil ikke til Oustrup og dagen efter sælges den til Jens Christian Poulsen og
Kirstine Marie Poulsen, som havde boet på gården Rosbjerggård ved Rørbæk
siden deres giftemål den 2. november 1901.
Om deres flytning fra Rosbjerggård til Oustrup fortæller en af deres karle Niels
Østergård:

Min første plads
Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller.
Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup
Møllegaard. Der begyndte jeg den 1. november 1911.
Jens Poulsen, Rosbjerggaard i Rørbæk, havde solgt gården og købt sin kones
fødehjem.
Det begyndte kl. 13.00 og da vi mødte på Rosbjerggaard, der var min søster
Mette (18 år), Gerda Johnsen fra True (14 år), min fætter Martinus fra Rold (14
år) og så mig, og så var der Jens Poulsen og kone, "kaldet Stinne", børnene
Magda (8 år) og Olaf (4 år).
Vi fik så to store jyske heste for en charabanc, og kørte så ind gennem Rørbæk
over Kjemtrup, Mejlby, Smorup, Mosbæk, Giver Aagård og til Oustrup, i alt 22
km. Det varede ca. 4 timer, så vi var der ca. kl. 17.00. Aldrig nogensinde,
hverken før eller siden, har jeg trængt så hårdt til at tisse, som dengang. Jeg turde
jo ikke spørge Jens Poulsen om at holde, mens jeg kom af vognen, så jeg løb af
vognen, og ind i stalden og fik lind.
Dagen før var forkarlen Johannes Sørensen fra Allestrup, anden karlen Marinus
Kristensen fra Stokholm og fodermesteren Svend Johnsen fra True, kommet
derop og var begyndt aftenfodringen af besætningen, så vi kom kort efter ind og
fik aftensmad. Pigen, Svend og jeg, som var fæstet som røgterdreng, ud at malke
sidste gang, da der blev malket tre gange daglig, kl. 5:30 morgen, kl. 11:00
middag og kl. 20:00 aften.
Vi fik så anvist vore værelser, Johannes fik anvist et lille kammer med indgang
direkte fra stalden. Vi andre fik et kammer ovre i kostaldlængen, i enden af huset,
det var delt i to afdelinger og en lille forgang. I det første kammer var to store
dobbelt-senge, hvor anden karlen Marinus og fodermesteren Svend i den ene og i
seng nr. 2 lå så min fætter Martinus og mig.
Sengene var lavet af ved, at der var slået nogle rå brædder op ca. 1 meter fra
muren i nord siden af kammeret, også et mellem sengene. I bunden var der, lagt
nogle store kampesten og oven på dem var så lagt noget meget stiv rughalm.
Derover var så underdynen, lagener og overdynen. Dynerne var af noget svær
vadmel med nogle hønsefjer i.
I forgangen stod to karlekammerskabe. Svend og Marinus, Martinus og mig,
havde to små trækufferter, som stod inde i kammeret, hvor også et bord og to
stole havde plads. Længere inde var så et andet lille kammer, hvor der kun var en
dobbeltseng, beregnet til daglejere. Der var ikke meget plads til 6 personer, men
kammeret var lunt, dyrene varmede, så vi frøs aldrig. Det værste var, at
sengehalmen var fyldt med rotter, som kom op mellem stenene i bunden af
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sengen og videre gennem halmen op til os og vækkede os, når de lavede for
meget halløj. En nat blev det så galt, at Svend og Marinus redte seng på bordet,
da de ikke troede, at rotterne kunne kravle op ad et bordben; men de blev skuffet,
så det gjorde de ikke mere, for rotterne fulgte med. Det værste var, at vi måtte stå
ude i gården og vaske os, da vi så i dette år, havde en meget streng vinter. Således
kan jeg huske, at vi juleaften 1911 havde 17-18 graders frost, og vi havde kun et
håndklæde til alle seks mand. Så enten var det smadder vådt, eller også var det
stivfrossen, når jeg, som sidste mand i rækken, skulle til at vaske mig.
Vi havde det ellers alle godt; men særlig måske os i stalden, hvor der jo var lunt
og godt; men måske lidt længere arbejdstid end de andre karle, da vi skulle ud og
malke om aftenen, når vi havde spist aftensmad. Vi var da meget misundt af
Martinus, som kun var fjorten år, fra jul til april måtte han hver dag køre roer ind.
Han rykkede ud i vintermørket kl. 7.00 og skulle have hakket jord af roekulen,
som var stivfrossen, så han nåede kun et læs til middag. Så ud igen over middag,
så fik han et læs til ind, fik roekulen dækket til, og så var der mørkt inden han
kom hjem, og fik roerne læsset af og hestene sat på stald. En hård vinter for en
dreng på fjorten år.
Svend Johnsen og jeg passede kreaturerne og svinene. Der var to stalde, køer og
kalve i en længe, stude og kvier i en anden, hvor også hestestalden var. Svend
passede køerne, hvor der i grebningen var den flothed med cement i skovlrenden,
ellers var der stenpigning over alt, også ved studene og kvierne, der var ca. 100
kreaturer i alt.
Der var een svag lygte i hver stald, så der i den mørke tid, måtte vi orientere os ud
fra hvor lygten hængte, da vi ellers ikke kunne se noget, for glasset var næsten
altid sodet af petroleumsos, men da vi først blev kendt, gik det meget godt.
Om vinteren gik tiden for forkarlen, med at passe hestene, ca. 14 stykker. De
skulle fodres fra tidlig om morgenen i forårstid og efterårstid fra kl.4 morgen til
kl. 22 aften. Han skulle jo også køre alle byture, holde skik i lade, gård m.m.
Anden karlen og en daglejer havde om vinteren akkord på at tærske med plejl og
lave rugtag. De tog sig somme lider en fridag, dog kun når Jens og Stine var i
byen, eller borte til familie besøg. Således var de (Jens og Stine) en dag taget til
Falde ved Ranum og de blev borte om natten og samtidig var det Marinus'
fødselsdag, så da Jens og var kørt, tog de to fri og gik til Aars, hvor der var en
Sutt (En forening, hvor der var udskænkning af spiritus men kun for medlem,
kontingent for livstid var vist 25 øre). Her sad de så og svirede til aften, så da de
kom hjem var humøret jo højt, og de havde også en Cognac og en flaske
brændevin med. Så serverede pigerne f1æskepandekage lavet af andeæg, som
karlene havde taget nede ved mølledammen og de kogte vand til punch, så vi
holdt fest til kl. 2. Karlene samlede også hønseæg, som de fandt ude omkring i
laden eller andre steder, hvor hønsene havde en rede. Hønsene og ænderne gik
alle steder frit ude.
Vi holdt jo altid lidt fest, når der var anledning til det, således var pigerne fra
Aagaard af og til derovre. En aften da jeg var kommet i seng, da kommer de to
karle og river dynen af mig, nu skulle de piger have en ordentlig forskrækkelse.
De gik bag om gården, ned over engen og hen mod vejen til Aagaard med
lagenerne over hovedet, spøgeri var ikke helt glemt dengang, så pigerne flygtede
skrækslagne hjem. Forkarlen Johannes var en meget rolig, dygtig og besindig
karl, der skrev et brev til kæresten regelmæssigt en gang ugentlig, ledede arbejdet
vist til alles tilfredshed, passede hestene og stjal lidt korn ovre hos os, som vi
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havde til studene, kom det gamle mundheld i hu, det er en dårlig staldkarl som
ikke stjæler.
Jens Poulsen var en rolig stout mand af få ord, der ikke talte meget med os. Jeg
tror ikke, han sagde 10 ord til mig, i det halve år jeg var der. Jeg kan huske en dag
ved middagsbordet, han sagde til karlene (forkarlen var ikke hjemme). ”I fik eet
læs roer hjem hver i formiddags, og ikke mere.” Om eftermiddagen fik de tyve
læs tilsammen, så der var respekt for husbonden dengang.
Stine var mere levende og talte mere med os, men var vel også mere skrap,
således husker jeg en middag, vi sad og malkede og en af karlene, en ung daglejer
fra Hobro, som arbejde ude i gården, var gået ind til os, vel for pigernes skyld, fik
Stine et ærinde ud i hønsehuset, hun skulle gennem nøsset. Karlen fik travlt med
at komme ud, og da Stine kom til sagde hun lidt skrap: "Nå, det er derfor, det
varer så længe med at malke."
Der var ellers meget gode forhold på gården og pladsen, både medens de var på
Rosbjerggaard, og senere på Oustrup Møllegaard. De var yndede og lærerige
pladser for folkene, så de havde altid tilbud på unge mennesker, der gerne ville,
eller også forældre der gerne ville have deres børn hen til Jens og Stine, hvor de
vidste der var gode forhold.
Den første søndag jeg var på Oustrup kom Jens Poulsen og sagde til mig, at jeg
skulle ride et gammelt øg til Rosbjerggaard. Det var et han havde lånt, til at køre
flyttegods med, så kunne jeg tage toget fra Rørbæk til Aars om aftenen. Men der
blev så den dag en frygtelig efterårsstorm, så jeg døjede med at sidde på hesten,
da så også det ruskregnede. Så jeg blev gennemblødt og frøs, så jeg måtte af
hesten og gå for at holde varmen og jeg husker, at da jeg red gennem Rørbæk, da
stormede det sådan, at tagstenene røg omkring hesten og mig, men da jeg så kom
hjem til min mor sagde hun, at jeg skulle blive hjemme om natten og så først tage
med det første tog om morgenen, før i dette vejr skulle jeg ikke stå på Aars
station kl. 23:30 og ikke kunne finde vej til Oustrup.
Så det var en lille dreng, der skulle fortælle sin husbond, hvorfor jeg ikke var
kommet før.
Niels Østergaard

1912 Nyt elværk
Året efter overtagelsen blev møllen nedlagt og et nyt elværk drevet af en turbine
etableret. Det var et 220 volt anlæg med 110 glas akkumulatorer i kælderen i
stuehuset og de første år leverede det elektricitet til Ågård og Ø. Oustrup.
Dette anlæg fungerede til 1953. I turbinehuset som det kaldtes, stod der også en
petroleumsmotor, som blev startet når der skulle bruges ekstra strøm til f.eks.
tærskning. Styringen foregik på en stor eltavle placeret i kontoret. Se:
www.kulturarv.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/bygninger/tema/elvaerker/rapport.pdf

Titel: Vanddrevne elværker – Danmark 1890-1940, Temagennemgang 2000.
Udgivet af: Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 2000.
Oustrup Ågård Elværk
beliggende Oustrupgård, Oustrupvej 47, 9600 Års, Års Kommune.
Historie: Privat anlagt elværk 1911-53. Opført hvor den tidligere vandmølle var
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placeret.
Teknik: 1 vandturbine 8 HK.
Bygninger/stand: Støbt i beton med pandepladetag og jernvinduer. Ca. 5 x 10 m.
Bygningerne er nu nedrevet. Mølledammen bevaret.

Figur 4 Fra omkring 1920

1918-1929 Plantning af fredsskov.
I årene 1918-20 plantede Jens Poulsen skoven, som i 1927 blev fredsskov. Det
blev plantet i heden og bestod af halv skovfyr og hhv. skovfyr og rødgran. Hele
dette skovstykke væltede i novemberstormen den 26. november 1981.

1943 Ejnar KRAGH #005
Den 1. maj 1943 sælges gården til datteren og svigersønnen Thala og Ejnar
Kragh.
og han oplyser følgende om gården:
Ejendommens størrelse:
125 tdr. land ager.
60 tdr. land eng.
30 tdr. land skov
3 tdr. land mose m. m.
Hartkorn:
7 tdr. 1 Skp. 2 Fjdk. ¼ Alb.
Ejendomsskyld: kr. 106.000
Stuehuset er opført 1883,
Svinestien 1908,
Kostalden restaureret 1912,
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Hestestalden og vognporten restaureret samme år,
Maskinhuset 1915
Laden 1950.

Figur 5 Før branden i 1949

Figur 6 Efter branden i 1949

1969 Gunnar KRAGH #075
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Hermed følger afskrift af folketællingerne for Aars sogn
Øster Oustrupgård, matrikelnummer 1a, Oustrup.
FT-1925 Oustrupgård
1. Jens Christian Poulsen
2. Kirstine Marie Poulsen
3. Magda Poulsen
4. Tale Poulsen
5. Helga Poulsen
6. August Jørgensen
7. Karl Sivert
8. Kristian Andersen
9. Niels Ritter
10. Helga Olsen

6-10-1875, Aars, G, Husfader
3-1-1875, Aars, G, Husmoder
11-9-1902, Aars, U, Barn
4-1-0914, Aars, U, Barn
16-1-1915, Aars, U, Barn
3-4-1897, Skern, Ringkøbing, Tjenestekarl
5-4-1909, Giver, Tjenestekarl
17-3-1905, Aars,
26-3-1869, Hornum, E, Tjenestekarl
22-4-1907, Aarestrup, U,

FT-1921, Aalborg, Aars, Aars, Oustrup, 99, C8180
Navn:

Alder: Civilstand:

Stilling i
husstanden:

Erhverv:

Fødested:

1. Jens Poulsen

6/10
1875

Gift

Husfader

2. Kirstine
Poulsen

3/1
1875

Gift

Husmoder

Aars Aalborg
Amt

3. Magda
Poulsen

11/9
1902

Ugift

Barn

Rørbek
Aalborg

4. Olaf Poulsen

7/2
1907

Ugift

Barn

Rørbek
Aalborg

5. Tale Poulsen

4/1
1914

Ugift

Barn

Aars Aalborg

6. Helga
Poulsen

16/1
1915

Ugift

Barn

Aars Aalborg

7. Anna Iversen

14/2
1902

Ugift

Tyende

Husgerning

Stenild
Aalborg

8. Marie Jensen

2/7
1899

Ugift

Tyende

Husgerning

Næsby
Aalborg

9. Niels Ritter

26/3
1862

Ugift

Tyende

Herregaardsgar[t]ner

Gunderste[d]
Aalborg

10. Anæus
Jensen

15/11
1901

Ugift

Tyende

Landbrug

Aars Aalborg

11. Karl Sivert

23/2
1904

Ugift

Tyende

Landbrug

Aars Aalborg

Landbrug Gaarejer
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FT-1916, Aalborg, Aars, Aars, Øster Oustrup, Aars sogn, Aalborg amt, 1, 16, , C0674

Navn:

Alder:

Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:

1. Jens Poulsen

1/10 1875 Gift

husfader

landmand

2. Kirstine Poulsen

3/1 1875

husmoder

landbrug

3. Magda Poulsen

11/9 1902 Ugift

barn

landbrug

4. Olaf Poulsen

7/2 1907

Ugift

barn

landbrug

5. Thala Poulsen

4/1 1914

Ugift

barn

landbrug

6. Helga Poulsen

16/1 1915 Ugift

barn

landbrug

7. Niels Frederiksen

16/4 1887 Ugift

tyende

landbrug

8. Jens Peter Sjørup

11/5 1897 Ugift

tyende

landbrug

9. Kristian Nielsen

13/1 1909 Ugift

tyende

landbrug

10. Niels Richter

26/3 1862 Enkemand

tyende

gartner

11. Karl Pedersen

30/11 1855 Gift

logerende

tømrer

12. Mette Mortensen

24/11 1897 Ugift

pige

landbrug

13. Kristense Jakobsen

13/2 1897 Ugift

pige

landbrug

14. Jens Eriksen

11/9 1899 Gift

husfader

fodermester

15. Kristine Eriksen

27/4 1888 Gift

husmoder

16. Leo Eriksen

15/1 1914 Ugift

barn

17. Henry Eriksen

29/6 1915 Ugift

barn

18. Jakobi Christensen

11/5 1904 Ugift

pensionær

Gift

FT-1906 Øster Oustrup
1. Maren Lassen

2-4-1850, Husmoder, Gårdejer

2. Anna Lassen
3. Kristian Madsen Hansen Lassen
4. Anders Randrup Lassen
5. Dorthe Kirstine Jensen
6. Ane Katrine Laursen
7. Laurine Sørensen Laursen
8. Søren Marinus Jensen
9. Jens Kristian Poulsen
10. Niels Nielsen

13-6-1885, K, Barn
20-12-1879, M, Barn
27-3-1886, M, Barn
15-5-1885,K, Tjenestegørende
25-11-1881, K, U, Tjenestegørende
21-10-1886, K, Tjenestegørende
20-4-1882, M, Tjenestegørende
19-10-1887, Tjenestegørende
17-12-188? M, Tjenestegørende
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FT-1890, Aalborg, Aars, Aars, Øster Oustrup, 1, B7844
Alder: Civilstand:

Stilling i
husstanden:

1. Kristian Lassen

60

Gift

Husfader

2. Maren Lassen

42

Gift

Husmoder

3. Søren Lassen

20

Ugift

Barn

Møllersvend

Øster
Oustrup

4. Laurits Lassen

16

Ugift

Barn

Dreng

Øster
Oustrup

5. Stine Lassen

15

Ugift

Barn

Pige

Øster
Oustrup

6. Anton Lassen

12

Ugift

Barn

Dreng

Øster
Oustrup

7. Matias Lassen

10

Ugift

Barn

Dreng

Øster
Oustrup

8. Kristian Lassen

9

Ugift

Barn

Dreng

Øster
Oustrup

9. Mariane Lassen

8

Ugift

Barn

Pige

Øster
Oustrup

10. Kristine Lassen

6

Ugift

Barn

Pige

Øster
Oustrup

11. Anna Lassen

5

Ugift

Barn

Pige

Øster
Oustrup

12. Anders Lassen

1

Ugift

Barn

Dreng

Øster
Oustrup

13. Else Marie Nielsen

18

Ugift

Barn

Tjenestepige

Gjødsted

14. Petrine Toldbod

23

Ugift

Barn

Tjenestepige

Skivum

15. Sine Toldbod

12

Ugift

Barn

Tjenestepige

Øster
Oustrup

16. Søren Kristian
Kristensen

39

Gift

Husfader

Avlskarl

Djørup

17. Niels Kristensen

19

Ugift

Tjenestekarl

Tjenestekarl

Gislum

18. Niels Peter Jensen

18

Ugift

Tjenestekarl

Tjenestekarl

Findrup??

19. Hans Kristian Hansen

16

Ugift

Dreng

Tjenestedreng H??

20. Kristen Nielsen

26

Ugift

Karl

Lærer

Ullits

21. Karl Kristian Toldbod

49

Gift

Husfader

Husmand

Nibe

22. Kristine Mogensen

43

Gift

Husmoder

23. Kresten Mogensen
Toldbod

9

Ugift

Barn

Dreng

Oustrup

24. Otte Kristian Toldbod

6

Ugift

Barn

Dreng

Oustrup

25. Ani?? Tolbod

2

Ugift

Barn

Pige

Oustrup

26. Frederikke Nielsen

24

Ugift

Sypige

Sypige

Søttrup

Navn:
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FT-1880, Aalborg, Aars, Aars, Aars Sogn Oustrup Mølle, en Gaard, 1, C3349
Navn:

Alder: Civilstand:

Stilling i
husstanden:

Fødested:

1. Christian Lassen

50

Gift

Huusfader,
Gaardeier

Her i Sognet

2. Maren Lassen født
Nielsen

28

Gift

hans Kone

Giver Sogn, Aalborg
Amt

3. Søren Lassen

11

Ugift

deres Barn

Her i Sognet

4. Maria Lassen

9

Ugift

deres Barn

Her i Sognet

5. Niels Lassen

8

Ugift

deres Barn

Her i Sognet

6. Laurits Jonathan
Lassen

6

Ugift

deres Barn

Her i Sognet

7. Kjerstine Maria
Larsen

5

Ugift

deres Barn

Her i Sognet

8. Anton Chr. Randrup
Lassen

4

Ugift

deres Barn

Her i Sognet

9. Mathias Christian
Lassen

1

Ugift

deres Barn

Her i Sognet

10. Christian Madsen
Hansen Lassen

under 1
Aar

Ugift

deres Barn

Her i Sognet

11. Anne Beck

28

Ugift

Lærerinde

Rodsted Sogn, Salling,
Viborg Amt

12. Bodil Marie Nielsen

21

Ugift

Barnepige

Haubro Sogn
Slemstrup By,
Aalborg Amt

13. Ane Marie Nielsen

21

Ugift

Tjenestepige

Skivum Sogn, Aalborg
Amt

14. Ane Katrine
Andersen

18

Ugift

Tjenestepige

Farsø Sogn, Aalborg
Amt

15. Martine Tolbod

11

Ugift

Tjenestepige

Aars Sogn, Aalborg
Amt

16. Peder Poulsen

53

Ugift

Tjenestefolk

Seilstrup Sogn,
Aalborg Amt

17. Niels Kr. Pedersen

50

Ugift

Tjenestefolk

Sebber Sogn, Aalborg
Amt

18. Søren Nielsen

22

Ugift

Tjenestefolk

Meilby Brostrup Sogn,
Aalborg Amt

19. Peder Christensen

17

Ugift

Tjenestefolk

Blære Sogn, Aalborg
Amt

20. Niels Chr. Sørensen

14

Ugift

Tjenestefolk

Skivum Sogn, Aalborg
Amt

21. Peter Nielsen

58

Ugift

Møllerkarl

Nørholm Sogn,
Aalborg Amt
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FT-1870 Østeroustrup
1.
2.
3.
4.

Christian LASSEN #099
Maren NIELSEN #100
Søren LASSEN #291
Marie Christiansen #102
Lassens mor)

40, G, f. Aars. Husfader, Jordbruger.
19, G, f. Giver, Husmoder.
1, U, f. Aars, deres søn.
73, E, f. Gjedsted. Forsørges. (Christian
6 karle 2 drenge 2 piger 1 kusk.

FT-1855 Gård
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marie Christensen
Christian Sørensen
Jens Christian Christensen
Jørgen Christensen
Søren Nielsen
Laust Christensen Nielsen
Carl Christian Tolbod
Karen Jacobsdatter

57, E.f. Gjedsted. Eier af gården.
24, U.f. Aars, hendes søn.
21, Ugift, f. i sognet, Tjenestefolk
24, Ugift, Næsborg Aalb, amt, Tjenestefolk
21, Ugift, f. i sognet, Tjensestefolk
18, Ugift, Giver? Tjenestefolk
30, Ugift, Nibe
30, Ugift, Farsø

FT-1845 Mølle
1.
2.
3.
4.

Marie Christensdatter
Christian Sørensen
Mathias Sørensen
Niels SØRENSEN #091

48, E, f. G. Eier møllen.
16, U. f. Aars.
18, U. f. Aars. Hendes børn.
13, U. f. Aars.
3 karle 1 pige.

FT-1834, Aalborg, Aars, Aars, Øster Oustrup, gård og mølle, 80, A4568
Navn:

Alder: Civilstand:

Erhverv:

1. Søren Lassen

33

Gift

møller og gårdbruger

2. Marie Chrisensdatter

38

Gift

hans kone

3. Mathias Christian Sørensen

6

Ugift

deres Barn

4. Christian Sørensen

5

Ugift

deres Barn

5. Niels

2

Ugift

deres Barn

6. Peder Pedersen

62

Ugift

betjent ved møllen

7. Christen Sørensen

37

Ugift

tjenestefolk

8. Peder Christensen

64

Enke(mand)

tjenestefolk

9. Christen Jensen

19

Ugift

tjenestefolk

10. Maren Christensdatter

30

Ugift

tjenestefolk

11. Karen Marie Hansdatter

14

Ugift

tjenestefolk
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FT-1801, Aalborg, Aars, Aars, Øster Oustrup, 1ste Familie, , A4569
Navn:

Alder: Civilstand:

Stilling i
husstanden:

Erhverv:
Selvejer
Møller

1. Mathias Svanthe Lassen

47

Gift

Hosbonde

2. Giertrud Marie Nysum

27

Gift

hans kone

3. Lars Jonathan Lassen

8

-

Søn af 1ste
ægteskab

4. Anna Sophie Hostrup

11

-

et antaget Barn af
Slægt

5. Peder Pallesen

26

Ugift

Møller Svend

Tieneste Folk

6. Poul Nielsen

55

Gift

Aulskarl

Tieneste Folk

7. Søren Thomasen

32

Ugift

Stald Karl

Tieneste Folk

8. Christen Andersen

16

Ugift

Tieneste Dreng

Tieneste Folk

9. Maren Nielsdatter

24

Ugift

Indpige

Tieneste Folk

10. Else Sørensdatter

23

Ugift

Udpige

Tieneste Folk

11. Dorthe Kirstine
Nielsdatter

10

Ugift

Faare Hyrde

Tieneste Folk

FT-1787, Aalborg, Aars, Aars, Øster Oustrup, 25, , A4605
Navn:

Alder: Civilstand:

Stilling i
husstanden:

Erhverv:

1. Helvig, Salig
Poulsens

48

Enke

Mad-Moder

2. Nels Christensen

23

Ugift

Tieneste Karl

3. Søren Nielsen

38

Gift

Tieneste Karl

Husmand

4. Anders Nielsen

36

Gift

Tieneste Karl

Husmand

5. Jacob Jacobsen

15

-

Tieneste Dreng

6. Søren Sørensen

15

-

Tieneste Dreng

7. Niels Jensen

11

-

Tieneste Dreng

8. Maren Sørensdatter

20

Ugift

Tieneste Pige

9. Karen
Christensdatter

28

Ugift

Tieneste Pige

10. Anna Christensdatter 15

Ugift

Tieneste Pige
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