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{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}

Fuglsang. Matr, nr. 18. Kokborg

Fuglsang hørte under Hastrups tiendefri hartkorn og var fra gammel tid delt mellem 2 gårde Over Fuglsang 
og Neder Fuglsang. Oprindelig har det nok været een gård. I 1638 er Fuglsang nævnt som en enestegård.
I 1651 var Søren Jensen fester i Over Fuglsang. Hartkornet opgives i jordebogen til 5 tdr. 1 1/2 skp. 1/2 fkr. 
1/2 alb. Landgilden var 1 1/2 ørte rug, 1 1/2 pd. søer, 1 svin, 1 fadenød, 1 lam,
1 gås, 1 skp, havre, 2 høns. Garden var i drift efter svenskekrigen. Søren Jensen var stadig fæester i 1662, da 
matriklen blev indført.
I 1687 var Søren Jensen blevet afløst af Jens Sørensen, der nok kan wære hans søn. Jens Sørensen opgiver i 
skattelisten at have 3 får. Han var fæster i Over Fuglsang til 1732, han døde ikke i Fuglsang, men det må 
antages, at han er den Jens Sørensen, der døde i præestens hus i Thyregodlund i 1740. I så fald var han født i 
1661. Hartkornet blev i 1688 ændret til 5 tdr. 1 skp. 1 alb.
Jens Sørensen blev i 1733 fulgt af Laurids Pedersen, der var født i 1709 i Krejbjerg. Han var blevet gift med 
Maren Villadsdatter i Fuglsang samme ar, som han blev fæster i Over Fuglsang. Han var fæster til 1740, så 
flyttede han ti1 Kokborg og senere til Thyregodlund, hvor han blev afsat fra fæstet, vel på grund af sygdom. 
Maren Villadsdatter døde i Kokborg i 1748, 36 ar gl. Laurids Pedersen døde samme år i Krejbjerg, men han 
tjente ellers i præstegarden i Thyregodlund.
I 1740 kom Peder Pedersen Hole den yngre ti1 Over Fuglsang. Han havde for været fæster i Kokborg. Hans 
første kone må være død pa den tid, for samme år blev han gift med Maren Christensdatter fra Hedegard, 
Peder Hole den yngre var født i 1699, han var søn af Peder Pedersen Hole den æeldre, der også kom til 
Fuglsang fra Kokborg, da hans kone var død, Peder Hole den ældre var født i 1666 i Pomphole, og han døde 
i Fuglsang i 1748.
Peder Hole den yngre var fæster i Fuglsang til 1756, så flyttede han til Toftløs, hvor han døde samme år. 
Hans efterfølger hed Friderich Pedersen, og han havde vaæret fæster på den gård i Kokborg, som Peder Hole
flyttede fra i 1740. Han havde først været gift med Elsebe Dorothe Sørensdatter fra Kokborg, hun levede fra 
1713 til 1742. Hans anden kone var Anne Mortensdatter fra Aale (1710 - 1787). Friderich Pedersens moder 
var Anne Nidvad, der levede fra 1672 til 1746. Muligvis var hun datter af Søren Nidvad, der døde i 
Hindskov i 1721, hendes efternavn var Sørensdatter.
Friderich Pedersens broder hed Peder, kaldet "gal Peder". Han opholdt sig hos moder og broder først i 
Hindskov, senere i Kokborg og tilsidst i Fuglsang. Han blev underholdt af fattigkassen, men da han blev 
gammel fik man ham anbragt på et hospital.
Fr. Pedersen fik datteren Elsebe Dorothe i 1744 og sønnen Peder i 1750. Elsebe Dorothe blev i 1762 gift med
Mads Pedersen fra Kokborg, han var født i Vester Hindskov. Mads Pedersen blev fæster i Over Fuglsang 
sammen med Fr. Pedersen, og de havde endda en medfæster, Christen Christensen, kaldet "Hollænder", 
maske fordi han havde haft med mejeridrift at gøre.
Christen Christensen døde i 1764, og Friderich Pedersen flyttede til Vester Hindskov, som hans søn  Peder 
senere overtog. Mads Pedersen var derefter alene fæster, og det var han indtil 1786, da Laurs Christensen, 
søn af Christen Pedersen i Odderbæk, overtog fæstet. Han var gift med Ingeborg Andersdatter, der var datter 
af Anders Pedersen i Odderbæk. Mads Pedersen og hans kone blev aftægtsfolk pa garden. 

Over Fuglsang mat. nr. 18
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Den 12, juni 1802 købte Laurs Christensen Over Fuglsang af Jens Schoutrup til Seestgaard, 
tidligere Hastrup. Hartkornet var da 3 tdr. 6 skp. 1 fkr. 1 alb., prisen 450 rd. Laurs Christensen 
lånte 350 rd, af oberst de Poulsen i Horsens. Hartkornets tiender blev købt i 1805 af Thomas 
Grynderup. Den 27. aug. 1808 lånte Laurs Christensen 450 rd. i Den Almindelige Enkekasse, 
muligvis til byggeri Laurs Christensen var født i 1759, og hans kone Ingeborg var født i 1764. 
Laurs Christensens mor Cecilie var datter af degnen i Thyregod, Laurids Jensen Holstebroe.
Gården var blevet udskilt af fællesskabet og opmålt af kongelig landinspektsr Haar fra 
Aarhus.
Den 1,  nov.  1834,  skøde fra  Laurs  Christensen,  til  søn Andreas  Laursen ,  der  var  gift  med Ane
Jensdatter var født i 1803. Laurs Christensen og hans hustru fik aftægt på gården. Han døde d. 19,
aug.  1836,  og hans hustru Den 26,  jan,  1867,  skøde fra Andreas Laursen til  søn Jens Andreasen
der  var  født  d.  24,  nov.  1838  og  gift  med  Abelone  Marie  Christensen,  datter  af  smed  Christen
Christensen, hun var  født d. 9, nov. 1845.
Ane og Andreas Laursen boede i nogle på ejendommen mat. nr. 18f i Fuglsang, senere var de 
aftægtsfolk i Over Fuglsang Andreas Laursen døde d. 24. maj 1881. Ane Jensdat Den 20. juli 
1897, skøde fra Jens Andreasen til søn Andreas Andreasen, der var født d. 9, okt. 1867 og gift 
med Marie Kristensen fra Vemmelund.
Jens Andreasen flyttede over på parcellen matr, nr. 18f i Fuglsang, som han havde til 1908.
Den 22, juli 1918, skøde fra  Andreas Andreasen til søn Jens Kristian Andreasen, der var født d. 
23. maj 1895. Han var gift med Jenny Fomsgaard fra Thy. Andreas Andreasen købte Holmslund i 
Thyregodlund d. 12, juni 1918, men allerede året efter d. 7. apr. solgte han gården igen og købte 
ejendommen matr, nr. 3g i Thyregod. Den udvidede han senere med flere parceller.
Den 29, jan. 1963, skøde fra Jens Kristian Andreasen til søn Ri chardt Fomsgaard Andreasen gift 
med Ane Marie Hauge,
Den 8. maj 1995 skøde til svigersøn Flemming Jørgensen og Lone Hauge Jørgensen, Odderbækvej
16, Fuglsang.

Skjøde og Panteprotokol No. 25. Fol. 555 

Underskrevne Andreas Laursen tilstaaer og vitterligør at have solgt og afhændet, til min søn Jens 

Andreasen, ligesom jeg herved sælger og aldeles afhænder til af den mig efter Skjøde dat. 1. nov. 

1834, tinglyst 22 feb. 1850 tilhørende Gaard, Over Fuglsang kaldet, Matr. No. 18 af Hastrup 

Hovedgaard i Thyregod Sogn, hvorfra den her solgte Parcel er ved Bevilling af man datum og 

Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation under 4. Febr. 1862 bevilget udstykket og ansat som 

Hovedparcel Matr. No. 18a for Htk. 1 Td. 6 Skp. 1 Fkr. 1 1/4 Alb., gl. Sk. 15 Rd. 12 Sk. 

Præstetiende 5 Skp. 2 1/4 Fkr. Rug in natura, hvilket med paastaaende Bygninger, og Anparter i 

Sognets Konge og Kirketiende følger i købet

Og da nu Kjobesummen 800 Rigsdaler Rigsmpnt, skriver Otte Hundrede Rd. Rm. er   mig betalt; da 

Kjøberen desuden ved Contract af Dags Dato har sikkret mig og Hustrue Aftægt til Ophold for 

Livstid, og da han endvidere overtager Eiendommen med Forpligtelse som Hovedparcel, hvorfor 
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hans Underskrift er Stadfæstelse, ifølge den citerede Bevillings Forskrivter, nemlig: 1), at 

Hovedparcellen Matr. No. 18a bestandigen bliver som saadan at ansee og med Bygninger og 

Beboere at vedligeholde, og 2). at de Kongelige Skatter og saavelsom Panthavers og andres 

Rettigheder bliver krænkede, saa erklarer jeg herved ingen videre Lod at have til eller udi 

beskrevne Eiendom, der herefter skal tilhøre Kjøberen Jens Andreasen eller hans Arvinger med de 

samme Rettigheder, Herligheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg selv har eiet saadant, og 

som jeg forøvrigt er pligtig at hjemle efter Loven og min Adkomst. Bankhæftelsen er vel indfriet, 

men ingen Qvittering tinglæst.
Ti1 Bekræftelse med min Underskrivt, vidnesfast
Fuglsang den 26 januar 1867
Andreas Laursen, Sælger m.f.P.
Jens   Andreasen, Kjøber.
Til Vitterlighed:  J.   Christensen. Peder Nielsen.
 Skatterne betalt til Aarets Udgang 1866, Jacobsen, Fuldmxgtig.

1 1/2 %   Afgivt betalt med 4 Rigsdaler og af Aftægtsværdi 300 Rdl. be talt med 1 Rdl. 3 Mark,

Worsaae.

Noter  t i l  Over  Fuglsang.

Gårdens  landgi lde  opgives  l idt  ander ledes  d.  10.  5 .  1670,  da  Jørgen Grubbe  på  
Hast rup  uds tedte  en  obl iga t ion  på  5400 rd .  t i l  s in  broder  Hans  Kaas.  Der  svaredes  2  
ør te r  rug  og  2  pd ,  smør .  De  andre  yde l ser  var  uæendrede.

I  mat r ik len  for  1662 e r  Over  Fuglsang og  Neder  Fuglsang g jor t  l i ge  s tore  i  har tkorn:  4
tdr .  22  skp .  1  fkr .  1  a lb .  Udsæden  i  Over  Fuglsang var  1  td ,  rug  og  I td .  byg .  Der  
avledes  6  læs  hø.

Jens  Sørensens  fæs teper iode  45  ar  var  ua lminde l ig  lang  for  den  t id ,  det  var  yde rs t  
s jældent ,  a t  fæs terne  hold t  ud  så  længe.

Da Anders  Niel sen  Wong  over tog  Has t rup,  var  Over  Fuglsangs  hover i  a f løs t  a f  
hover ipenge  4  rd .

Fæsteren  Fr ider ich  Pedersen  var  født  i  1714,  han  døde  i  Veste r  Hindskov og  b lev  
begrave t  d .  7 .  3 .  1787.  Antage l ig   var  han  f ra  Åle .

Mads  Pedersen  og  hans  kone  og  dat ter  b lev  boende  som inds iddere  i  Over  Fuglsang,  
da  Laurs  Chr i s tensen  over tog  fæste t .  De  f ik  a f tægt  f ra  garden.  Mads  Pedersen  var  født
i  1735,  han  var  søn  af  Peder  Madsen og  Anne  Pedersdat ter  i  Hindskov.  Han døde  i  
Fuglsang og  b lev  begrave t  d .  11 .  8 .  1797.  Antage l ig   var  det  hans  enke,  der  som a l -
misse lem døde  i  Dørken d.  18.  9  1820.  Hun  ka ldes  da  Else  Fr ider ichs da t te r .  (Elsebe  
Dorothe) .  Hun var  født  i  Kokborg  i  1744.
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Ved mat r ikule r ingen i  1844 f ik  Over  Fuglsang mat r ,  nr .  18.  Laurs  Chri s tensen  var  e je r
og  bruger  da  mat r ikule r ingen blev  påbegyndt  i  1830.  Ejendommen  beskr ives  som en  
hovedlod  sydøs t l ig  pa  marken,  (de t  v i l  s ige  Has t rup  mark)  ved  gården,  to  englodder  
sydves t  for  Has t rup  ved  møl len  og  en  englod  sydves t l ig  for  Hast rup .

D.  10 .  9 .  1859 bor t le jede  Andreas  Laursen  e t  s t ykke  klyne jord  t i l  Vi l l ads  Jensen  i  
Ålbæk,  13  favne  bred  og  20  favne  lang,  år l ig  af g i f t  8  sk i l l ing .  -  Et  s tk .  a f   samme  
stør re l se  t i l  husm.  Jørgen Jør gensen  i  Ålbæek.  Begge  s tk .  indpælet  i  Fuglsang mose .

Ved sa lget  i  1867 var  har tkornet  for  18a  1  td .  6  skp.  1  fkr .  1  1/4  a lb .  Præs tet i ende  5  
skp.  2  1 /4  fkr ,  rug  in  natura .  Købesum 800 rd .  r igsmønt .  Ejendommen  var  uds tykke t  
ef ter  bevi l l ing  af  4 .  2 .  1862.  Sælgeren  s ikrede  s ig  af tægt  for  l ivs t id  ved  kontrakt  a f  
samme  da to .  Af tægtens  kapi ta lvæerdi  300 rd.  Mat r ,  nr .  18a  skul le  bestandig  anses  som
hovedparcel .
Ti l  bol ig  f ik  a f tægts folkene  de  4  fag  f ra  øst re  ende  i  s tuehuse t .

Jens  Andreasen  indgik  d .  22 .  6 .  1870  et  for l ig  med  godse jer  Paul  på  Has t rup,  så  denne
mat te  lægge  en  vandingsgrøf t  igennem J .  An dreasens  eng  for  en  be ta l ing  på  10  rd .  en
gang for  a l l e .

Laurs  Chri s tensen  havde  en  søn  Peder ,  der  b lev  g i f t  med  Anders  Pe dersens  enke  
Kri s t ine  Jensda t te r  i  Neder  Donnerup.

Andreas  Lauridsens  søn  Laur ids  b lev  g i f t  med  Met te  Mathiasdat ter  f ra  Thisgaard  i  
Dørken,  han  købte  mat r .  nr  .  4b  i  Oksenbjerge  i  1860,  senere  købte  han  en  gård  i  Far re  
som han kald te  Fuglsang.

Udstykninger fra Over Fuglsang.

Matr, nr. 18c af Kokborg, 

Den 2, januar 1878, skøde fra Andreas Laursen til svigersøn Poul Nielsen Hermann. Han var født 
d. 24. jan 1853 i Sdr. Bjert, døbt l. febr. Han var søn af Iver Nielsen Hermann, boelsmand i Bjert. 
Hans mor hed Marie Kirstine Nielsdatter, Han var gift med Hanne Kirstine Andreasdatter, født d. 
6, febr. 1856 i Fuglsang.

Den 26. sept. 1882, skøde fra Poul Nielsen Hermann til Morten Jensen, der var søn af Jens Hansen
i Vesterlund. Han var født d. 27. nov, 1827. Han var blevet enkemand, men samme år, som han 
købte stedet i Fuglsang, blev han gift med enke Maren Pedersen, der var fra Kollerup.
Den 3, febr. 1887. Morten Jensen oprettede testamente, så ejendommen ville tilfalde Maren 
Pedersen ved hans dod. Morten Jensen døde d. 26. Okt. 1887.
Maren Pedersen, der var født i 1837 blev gift med Mads Nielsen med tilnavnet Dam. Han var født 
i Vesterdam i 1822, han var søn af N. Madsen, der dengang havde Vesterdam. Mads Nielsen 
havde et stykke tid haft Bækkekildegaard i Dørken.
Den 11, dec. 1889, vielsesattest læst som adkomst for Mads Niel sen (Dam).
Den 25, aug. 1904, skøde fra Maren Pedersen til Anders Jørgensen. Han var gift med Maren, der
var datter af Marius Odderbæk, eller som hans rigtige navn var, Johan Marius Johansen.
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Den 17, marts 1906, skøde fra Anders Jørgensen til Frederik Thomsen Veber, der havde boet på 
matr. nr, l0 d i Thyregod by. Han var født d. 23, marts 1881, og han var gift med Ane Kristine 
Jensen, født d. 23, febr. 1878. Foruden at være husmand, var han ogsa hjemmeslagter i mange ar.

Den 16, marts 1951, skøde fra Frederik Veber til søn Niels Magnus Veber.
Den 19. jan. 1973 skøde til Johannes Norlyk ½ del
Den 3. mar. 1877 skifteatt. for  Hannah Norlyk anden ½ del.
5. okt. 1984 skøde til Helge Juhl Jensen, 130.000
3. sep. 1988 skøde til Erik Nielsen og Lene Pedersen i lige sameje 380.000, ev. 290.00
5. juli 1991 skøde til Ann-Brit Vester og Lars Iverseb i lige sameje 409.000  ev. 270.000
2008 skøde fra Henrik Juul Kristensen til Dennis Møller Secher Ev. 950.000 kr.

Odderbækvej 15.

Udstykninger fra Over Fuglsang.

Matr, nr. 18b af Hastrup.

Den 14, dec. 1863, skøde fra Andreas Laursen, Over Fuglsang, til svigersønnen Peder 
Christiansen, der var født d. 9, marts 1836 i Dørken og gift med Ingeborg Andreasen.
Da Ingeborg Andreasen døde i marts 1874, blev Peder Christiansen gift med hendes søster,
Ane Marie, men på det tidspunkt var Peder Christiansen flyttet til Aagaard.
Den 14, marts 1872, mageskifteskøde fra Peder Christiansen til Mads Johansen. Peder 
Christiansen fik et par hundrede tønderland i Aagaard, hvoraf han skabte garden "Ny Aagaard".
Mads Johansen var ligesom sin kone, Maren Christiansdatter, fra Fyn. De havde boet nogle ar i
Bryrup, inden de i 1862 kom til Gammel Aagaard.
Den 25. nov. 1886, skøde fra Mads Johansen til søn Jørgen Madsen, der var gift med Mette 
Marie Kathrine, født Pedersen fra Øster Nykirke.
I 1888 købte Jørgen Madsen ejendommen matr. nr  . 12a i Kokborg, og den tidligere ejer af 
dette sted flyttede til Fuglsang, men nogen byttehandel blev der ikke tale om. Det var Hans 
Jacobsen, senere skomager i Thyregod, der boede et par år på matr, nr. 18b.
Den  18,  maj  1891,  skøde  fra  Jørgen  Madsen til  Søren  Olesen  fra  Dør ken.  Han  var  søn  af  Jens
Olesen, Nørregaard i Dørken og født i 1865. Han var gift med Ane Kristine Hansen fra Ejstrup.
Den 16. nov. 1935, skøde fra Søren Olesen til Arnold Pedersen fra Lindet. Han var son af 
Kristoffer Pedersen.
Den 26. okt. 1934 havde Søren Olesen solgt parcellen matr. nr  . 18d fra til Jens Kristian 
Andreasen i Fuglsang.
Den 5, aug. 1960, skøde fra Arnold Pedersen til Arne Bank, søn af Anders Bank i Lønå.
1993: Arne Bank, Pompholevej 10, Fuglsang. 

Matr, nr, 18f af Hastrup.
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Den 26, jan. 1867, skøde fra Andreas Laursen til søn Jens Andrea sen på matr, nr, 18a af 
Hastrup, Over Fuglsang, hvoraf parcellen matr, nr, 18f af hartkorn 4 skp. 1 fkr. 1 1/2 alb, er en 
del.
Den 1, okt. 1908, skøde fra Jens Andreasen til Johan Peter Iversen, Han var son af Christen 
Iversen og Else Marie Madsen i Odderbæk. Han var født i 1883 og gift med Jens Andreasens 
datter Jensine Marie.
Den 22, apr. 1931, mageskifteskøde fra Johan Peter Iversen til Jens Peter Jepsen, der 
havde Odderbækgaard, matr, nr, l.
Den 12, dec. 1964, skøde fra Jens Peter Jepsen til Oluf Damkjær Jensen.

Matr, nr. 18g (og 20b) af Hastrup.

Den 4, maj 1944, skøde fra Arnold Pedersen til Jens Peter Jørgensen pa matr, nr. 18g af Hastrup. 
Hartkorn 1 fkr. 1 1/2 alb,
Den 15. mar. 1977 skøde til Tage Ditlev Jørgensen
Den 27. feb. 1985 skøde fra Arne Bank til samme på matr. nr. 18 l og m
Se iøvrigt under matr, nr. 20b af Hastrup, Pomphole.

Mtr, nr. 18e af Hastrup.

Den 30, juli 1895, skøde fra Søren Olesen til Jens Christensen Kjærgaard på matr, nr, 18e af 
Hastrup.
Den 4, nov. 1904, skøde fra Jens Christensen Kjærgaard til svigersøn Martin Jensen på 4 
parceller, deriblandt matr, nr. 18e. Parcellen er derefter sammenhørende med ejendommen 
"Ny Kjaærgaard".

Neder Fuglsang. Matr. nr. 19 Kokborg

I 1651, da Marie Below solgte Hastrup til Jørgen Kaas, hed fæsteren i Neder Fuglsang Christen 
Pedersen. På den tid var de to Fuglsangårde lige store i hartkorn og landgilden var den samme 
for begge.
I Hastrups jordebog fra 1661 opgives Christen Pedersen stadig som fæster af garden. Da den første 
matrikel blev lavet i 1662-64, var der kommet en ny fæster Peder Sørensen, der kunne være søn af 
fæsteren Søren Jensen i Over Fuglsang. Hartkornet var stadig det samme for begge garde, men det 
blev nedsat til 4-2 1/2-I-1.
I matriklen 1688 fik Neder Fuglsang sit hartkorn ansat til 4-2-3-0. Fæsteren hed igen Christen 
Pedersen, men det var dog ikke den samme som i 1661. Sommetider kaldes han Christen Thybo, så 
man kan roligt regne med, at han er indvandret fra Thy efter svenskekrigen. Han var ialtfald gift to 
gange. Hans kone Anne Madsdatter, der var født i 1657, døde i 1717. Han blev derefter gift med 
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Abelone Christensdatter, der var fra Ringgive, hun var født i 1673 og døde i 1724. Christen 
Pedersen var født i 1665, og han døde i Fuglsang i 1725.
Fra 1715 havde Christen Pedersen været fæster sammen med Mads Christensen, kaldet Mads 
Fuglsang. Det er helt sikkert hans søn. Han var i 1715 blevet gift med Troels Pedersens datter 
Maren fra Hønskov (Kokborg). Mads Christensen flyttede fra Fuglsang i 1725, mu ligvis er det ham,
der døde i Toftløs i 1755, han havde boet i Toftløs i ca. 30 ar og var født i 1694.
En anden søn af Christen Pedersen, Jens Christensen, blev gift med Anne Marie Christensdatter fra
Sejrup i  1724, og han overtog fæstet af Neder Fuglsang. Jens Christensen var født i 1702, og han
døde  i  1767.  Anne  Marie  var  sandsynligvis  datter  af  Christen  Naldal  (Pe dersen).  Hun  var  født  i
1700 og døde i 1762.
Jens Christensen stod som enefæster fra 1724 til 1762, men i 1763 var sønnen Christen Jensen, 
født 1733, kommet med som fæster. Han døde dog samme ar. Hans datter Christiana Maria blev
født, efter at han var død. Navnet på Christen Jensens kone kendes ikke.
I 1766 blev Jens Christensens datter Anne, der var født i 1746 gift med Hans Nielsen, Hede i 
Ejstrup sogn. Han var son af Niels Christensen Hede og hustru Mette Christensdatter, der var fra 
Thyregodlund. Han overtog fæstet samtidig.
Anne Jensdatter døde i 1772. Hans Nielsen blev sa gift med Ane Pallesdatter, og de var fæstere 
indtil ca. 1795, da Hans Nielsens son Christen Hansen overtog fæstet. Hans Nielsen døde i 
1797, og Ane Pallesdatter døde i 1805. Hun var født i 1725.
Christen Hansen var født i 1771 og gift med Mette Erichsdatter fra Kjærbølling i Bredsten sogn. 
Han blev den første selvejer på garden.

Noter: 
l. Christen Pedersen (Thybo) opgav i 1687 sin besætning til 1 hest, 1 ungnød og 2 far.
2. Til leje hos Hans Nielsen boede i flere ar Karen Pedersdatter, der var enke efter 2 ægteskaber. 
Hun gik under navnet Karen Kræmer og på hendes ældre dage fik hun understøttelse af fattigkassen.
Hun var nok datter af Peder Jensen Skrædder, der boede i Poderhuset i Hastrup omkring 1723, da 
hun blev født. Navnene på hendes mand kendes ikke.

Neder  Fuglsang.

Den 2,  ju l i  1802,  skøde  f ra  Jens  Schout rup  t i l  Sees tgaard ,  t id l i gere  Hast rup  t i l  fæter  
Chri s ten  Hansen på  gården Neder  Fuglsang,  har tkorn  4  tdr .  2  skp,  2  fkr . ,  købesum 500
rd .  Chr i s ten  Hansen lån te  450 rd,  af  obers t  de  Poulsen  i  Horsens .  Skødet  var  skreve t  i  
Has t rup  møl le .
Den 25.  juni  1808 købte  Chri s ten  Hansen s i t  har tkorns  t i ender  af  Thomas  
Grynderup  i  Thyregod.  Den 26 ,  aug .  samme  år  tog  han  et  lån  på 215 rd .  3  mk .  12  sk.
På  grund a f  de  vanske l ige  t ider  i  a rene  ef ter  s ta tsbankerot ten  kom Chr i s ten  Hansen i  
vanske l igheder ,  og  gården g ik  t i l  tvangsaukt ion.  Den 15 ,  ju l i  1826,  of fent l ig  aukt ion  
over  Chri s ten  Hansen Fuglsangs  gård,  har tkorn  4-2-2-0 .  Garden b lev  t i l s l åe t  gårdmand
Ole  Sørensen  i  Aagaard  for  65  rbd ,  se lv ,  der  var  t i l s t rækkel ig  t i l  a t  indløse  he le  
gælden på  garden.  Ole  Sørensen  var  fæt te r  t i l  Chr i s ten  Hansen,  og  han  b lev  på  garden.
Nogen afdragsordning  på  gælden er  ikke  t ing læst .
Den 1,  dec .  1843,  skøde  f ra  Chr is ten  Hansen t i l  søn  Laurs  Chr i s ten sen.  Samt id ig  blev  
der  opre t te t  a f tægtskontrakt .  Met te  Ki rs t ine  E r ichsda t te r ,  Chri s ten  Hansens  førs te  
kone,  døde  d.  25,  aug.  1818,  hun b lev  52  ar .  Chr i s ten  Hansen b lev  samme  ar  g i f t  med  
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Ceci l ie ,  der  var  da t te r  a f  Laurs  Chr i s tensen  i  Over  Fuglsang.  Chr i s ten  Hansen døde  d .  
22,  dec .  1843.
Laurs  Chri s tensen  var  ugi f t ,  han  havde  s in  broder  Niel s  og  s in  mor  Ceci l i e  t i l  h jælp  
på  gården.
Den 12,  dec .  1848,  skøde  f ra  Laurs  Chr is tensen  t i l  Jens  Pedersen ,  der  var  en  
hjempermi t te re t  solda t  f ra  Sindbjerg.  Han var  gi f t  med  Ane  Mar ie  Mar t inussen  f ra  Ø.
Nyki rke .  Han  solg te  a l l e rede  å re t  e f te r .
Den 6,  mar t s  1849,  skøde  f ra  Jens  Pedersen  t i l  Anders  Chri s tensen  f ra  Odderbæk.  
Jens  Pedersen,  der  havde  t i lnavnet  Green ,  f l yt t ede  over  på  parce l len  mat r ,  nr .  19b.  
Han havde  ophold t  s ig  i  Fuglsang s iden  1847.
Anders  Chr is tensen  boede  ikke  selv  på  gården.  Det  var  Niel s  Jør gensen  og  hans  kone  
Karen  Jokumsdat te r ,  der  var  kommet  f ra  Lol land.  I  folke tæl l ingen s ta r  han  som 
gårde jer ,  men  t inglæs t  skøde  har  han  ikke  haf t .  Anders  Chri s tensen  var  pålagt  a t  svare
af tægt  t i l  Ceci l ie  Laursda t te r .
Den 4.  aug .  1854,  skøde  f ra  Anders  Chr i s tensen  t i l  Niel s  Madsen f ra  Give,  gi f t  
med  Ane  Marie  Henningsen  f ra  Linnerup.  De  kom f ra  Øster  Nyki rke  t i l  Fuglsang.
Den 27.  juni  1859,  mageski f teskøde  f ra  Niel s  Madsen t i l  Søren  Chri s tensen  Gandrup.  
Han var  søn  af  kromanden  i  Brande  Chri s ten  Søren sen  Gandrup,  der  iøvr igt  f l yt t ede  
med  t i l  Fuglsang og  s tar  som e je r  i  fo lketæl l ingen.  Søren  Gandrup var  ugi f t .  Chr i s ten  
Sørensen  Gandrup var  g i f t  med  Ki rs ten  Mar ie  Jensen ,  født  i  Brande.
Den 26,  mar t s  1860,  skøde  f ra  Søren  Chri s tensen  Gandrup t i l  Mikke l  Madsen.  Der  
medvi rkede  kura tor  ved  handelen .
Den 31,  okt .  1862,  skøde  f ra  Mikkel  Madsen t i l  Laurs  Sørensen.  Om Mikkel  Madsen 
vides  kun,  a t  hans  kone  hed  Ane  Met te  Knudsen.  Sand synl igvis  e r  de  begge  født  
udensogns .  Det  samme  gælder  for  Laurs  Sørensen  og  hans  kone  Chr i s t i ane  
Gregersen.
Den 25,  febr .  1867,  skøde  f ra  Laurs  Sørensen  t i l  Jørgen  Chr i s t i an  Andersen.  Han 
døde  a l l e rede  åre t  e f te r ,  d .  18,  aug.  1868,  39  a r  gammel .  Han havde  også  Hast rup  
møl le  i  forpagtning .
Købesummen  var  1600 r igsdale r  r igsmønt .  Aftægten  t i l  Peder  Hansen havde  en  
kapi ta lværdi  på 300 rd,  rm.
Ved sk i f te  ef te r  Jørgen Chr .  Andersen  f ik  hans  umyndige  dat ter  Ki r s t ine ,  10  a r ,  t i l l agt
365 rd.  I  a rv.

Den 27, aug. 1869, tilladelse for Jørgen Christian Andersens enke Mette Cathrine Olesen til at 
hensidde i uskiftet bo.

Den 7, jan. 1870, skøde fra Mette Cathrine Olesen til Jens Niel sen Hauge, der kom fra Vindelev. 
Han var gift med Ane Cathrine Hansen Dreimann fra Marstal. Hendes fader var skibskaptajn. 
Købesum 1600 rd.  Obl. 1000 rd. udstedt til Mette Cathr. Olesen. Den 28. juni 1877, skøde fra 
Jens Nielsen Hauge til Carl Madsen, der kom fra Ikast. Han var gift med Abelone Marie 
Jacobsdatter fra Givskud. De havde for boet i Kragelund.
D. 14, apr. 1880, skøde fra Carl Madsen til Mathias Groth. Hvor længe han boede på garden vides 
ikke endnu. I 1890 var det Poul Nielsen Hermann, der også er opført som gårdejer, men han havde
ikke skøde. Han var kommet fra matr. nr  . 18c i Fuglsang, der var en udstykningen fra hans 
svigerfader Andreas Laursens gård Over Fuglsang.

D. 1. maj 1907, skøde fra Mathias Groth til Andreas Ingvardt Hermann, der var søn af Poul Nielsen 
Hermann. Han var født d. 23. 12. 1881 i Fuglsang.
D. 14, marts 1951, skøde fra Andreas Hermann til søn Børge Hermann.
D. 12. maj 1987, skøde fra Emma Johanne Marg. Hermann til søn Bent Hermann 485.000, ev. 
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450.000

Noter til Neder Fuglsang: 

Laurs Christensens obligation til hans brødre Jens og Niels blev udslettet d. 2. 1. 1855.

D. 17. 11. 1858 indgik Niels Madsen på at lade en vandingsgrøft gå fra mølledammen igennem 
hans eng til overrisling af Hastrups enge mod en betaling på 30 rbd., som de fik udbetalt af 
Hastrups ejer proprietæer Holbæk.

Ved Niels Madsens overtagelse var hartkornet 1 td. 1 skp. 1 fkr. 2 alb. Købesum 400 rbd.

Ved mageskiftet fra Niels Madsen til Søren Christensen Gandrup ansattes Neder Fuglsang til 900 
rd. Niels Madsen fik 300 rd. kontant i bytte.

Mikkel Madsen var fra Fousing. Han gav 900 rd, for garden. Der star i skødet, at der hviler aftægt
på garden til Peder Hansen. Den må være overflyttet fra en anden ejendom.
Mikkel Madsen flyttede til Løvet i Grædstrup sogn. Laurs Sørensen lånte 200 rd. af   sin svigerinde
tjenestepige Ane Cathrine Gregersen i Velling. Laurs Sørensen var fra Sejet. Købesummen var 
igen 900 rd.

Udstykninger fra Neder Fuglsang.

Matr, nr. 19b af Hastrup.  

Den 12, dec. 1848, skøde fra Laust Christensen til Jens Pedersen Green, der var gift med Ane 
Marie Martinussen. Han kom fra Sindbjerg, og hans kone kom fra Øster Nykirke. Han var allerede
flyttet ind på garden i 1847. Han var indkaldt under 3-arskrigen.Den 30, dec. 1857, skøde fra 
Morten Christensen i Thyregodlund til Jens Pedersen på parcellen 2d af Thyregodlund.
Den 1, juli 1862, skøde fra Jens Pedersen Green til købmand Dit lev Lorenzen Mærsk i Thyregod.
Den 19, dec. 1865, skøde fra Ditlev Lorenzen til Niels Nielsen, der kom fra Jelling. Han var gift 
med Maren Hansdatter, der kom fra Jerlev.
Niels Nielsen døde i 1882, 84 ar gammel, men allerede i 1876, d. 23, febr, havde han 
testamenteret ga rden til Maren Hansdatter.
Den 15, apr. 1885, skøde fra Maren Hansdatter til søn Niels Peter Hansen, der var gift med Ane 
Andersen fra Ejstrup sogn.
Den 3, aug. 1893, skøde fra Niels Peter Hansen til Kristen Peter sen. Han var en ugift son af Peder
Larsen i Lønå, og hans moder Edel Kirstine Christensen var husholderske for ham.
Niels Peter Hansen flyttede til Thyregod og overtog Vestergård.
Den 2, dec. 1901, skøde fra Kristen Petersen til Jens Kristian Rasmussen Lund, der var født i 
Vonge. Han var gift med Jens Andreasens datter Ingeborg fra Over Fuglsang. Kristen Petersen 
flyttede over på parcellen 19f.
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Den 3, apr. 1918, mageskifteskøde fra Kristian Lund til Godske P. Godskesen. Kristian Lund 
overtog i stedet Kokborggard.
Den 22, juli 1919, skøde fra Godske P. Godskesen til Martin Laurids Jepsen,
Den 27, jan. 1920, skøde fra Martin Laurids Jepsen til Christen Pedersen.
Den 22, marts 1923, skøde fra Christen Pedersen til Peder Chri stiansen Thisgaard. Christen 
Pedersen blev fragtmand i Thyregod.
Den 5, apr. 1946, skøde fra Peder Thisgaard til Laurits Buch John sen. Peder Thisgaard overtog 
Thisgaard Christiansens "Ny Aagaard".
Den 15, sept. 1950, Skøde fra Laurits Buch Johnsen til Aage Møl ler Pedersen. Laurits Johnsen 
flyttede til Givskud.
Den 24. nov. 1975 skøde til Andreas Hermann, Thyregodvej 52, Give

Udstykninger  fra  Neder  Fuglsang,

Matr .  nr  .  19c  af  Hastrup.

Den 10,  dec .  1854,  uds tykke t  og  f rasolgt  19a  a f  Anders  Chr i s ten sen  t i l  Hans  
Rasmussen ,  Han var  gi f t  med  Zinger  Pedersen,  og  de  var  begge  f ra  Stoense  på  
Langeland.  Parce l len  har  s iden  gåe t  un der  navne t  "Langelænder jorden" .
Den 21.  dec .  1878,  skøde  f ra  Peder  Rasmussen  t i l  Hans  Rasmussen  på  parcel  mat r ,  nr .  
19n,  ( f ra  191) .
Hans  Rasmussen ,  der  også  var  snedker ,  døde  d .  19 .  okt .  1884,  Den 6 ,  j an.  1891,  
ski f t ea t t es t  læst  som adkomst  for  enke  Zinger  Pedersen
Den,  1 ,  nov,  1898,  skøde  Zinger  Pedersen  t i l  Andreas  Andreasen ,  Over  Fuglsang,  
hvorunder  19c ,n  nu  hører .

Matr ,  nr .  19  l ,o  af  Hastrup.

Den 19,  jan.  1870,  udstykningsapproba t ion  for  19  l  f ra  19  Has t rup,
Den  4 .  febr .  1871,  Hans  Rasmussen  f raski l le r  og  f rasælger  parcel  19  l  t i l  søn  Peder
Rasmussen ,  der  var  gi f t  med  Hans ine  Sørensda t te r  f ra  Skibe t .
Den 29,  juni  1883,  mageski f teskøde  f ra  Peder  Rasmussen  t i l  Jens  Pete r  
Chri s tensen .  Han  havde  være t  forpagter  af  Ves te r  møl le .  J .  P ,  Chr i s tensen  døde  i  
1885.
Den 16,  apr .  1889,  t i l lade lse  for  enke  Sidse l  Marie  Chri s tensen  at  s idde  i  uskif te t  bo.  
Med myndigt  fæl lesbarns  samtykke .  Enken var  født  i  Nørup
Den 21,  dec .  1905,  skøde  f ra  Sidse l  Marie  Chri s tensen  t i l  søn  Anton Pete r  Jensen,  
kalde t  Anton Kruth .
31  aug.1938,  mageski f teskøde  f ra  Anton K.  P .  Jensen  t i l  murer  Iversen,  der  boede  i  
Thyregod.
Den 6.  febr .  1952,  skøde  f ra  Iver  Chr i s t i an  Iversen  t i l  søn  Aage  Rauff  Iversen .
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Den 12,  maj  1954,  skøde  f ra  Aage  Iversen  t i l  vognmand  Hans  Ras mussen ,  søn  a f  Jens  
Rasmussen  i  Pomphole .
1993:  Bir the  og  Jens  Heinr ichsøn,  Odderbækvej  17,  Fuglsang.

 
Matr ,  nr .  19f  af  Hastrup.

D,  30 .  12 .  1857,  skøde  f ra  Jens  Pedersen  Green t i l  Morten  Chri s tensen  t i l  forening  
med  hans  e jendom mat r ,  nr .  2a  Thyregodlund,  en  parcel  mat r ,  nr .  19f  Has t rup.  Htk.  1  
fkr .  Købesum 50 rd .

Matr, nr. 19g af Hastrup.

Hører under garden Ny Kjærgaard ligesom 19h og har antagelig samme ejerforhold forud 
for 1956. NB, se nedenfor!

Matr, nr. 19d af Hastrup.

Den 15, aug. 1856, skøde fra Anders Christensen til Christen Jensen, der var møllebygger.  
Han var fra Højen og gift  med Ane Dor thea Petersen fra Nørup.

Den 15, apr. 1876, skøde fra Christen Jensen til  Jensine Agnethe Christensen. Christen 
Jensen blev på ejendommen.  Hans kone døde d, 4. juni 1874, hun var fadt d. 16. aug. 1816.

Den 24, nov. 1886, auktionsskøde til møller  Carl Frederik Schiøtt  i  Hastrup mølle. Jensine 
Agnethe Christensen var død d. 15. nov. 1879, 35 ar gl.  Hendes mand jordarbejder Thomas
Richardsen var rejst  t il  Amerika,  og han var formodentlig død derovre. Møllebygger 
Christen Jensen døde d. 31, marts 1886.

Se under matr,  nr.  2a af Hastrup, Hastrup mølle.

Den 30, marts 1920, skøde fra Christian Schiøtt  ti l Nis Peter Jørgensen vedr. matr,  nr.  2e 
og 19d Hastrup.

Den 23. apr. 1966, skøde fra Nis Peter Jørgensen Aalbæk til  son Eigil  Jørgensen Aalbæk.

Matr, nr. 19r af Hastrup.

Parcellen hører under gården Vester Damgard i Kokborg.

Matr, nr. 19e af Hastrup.

Parcellen omfattede toft  med hus. Hører under garden Overmarksgard i  Kokborg, matr,  nr.  
13d af Kokborg. NB, se nedenfor.

Matr, nr. 19p af Hastrup.

Den 20, dec. 1921, skøde fra herredsfuldmægtig Petersen som execu tor testament til  efter 
enke Kathrine Andersen til  Anders Andersen,
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Matr, nr. 19g af Hastrup.

D. 30.  12.  1857,  skøde  fra  Jens  Pedersen  Green til  Anders  Christensen  Odderbæk  pa  matr.
nr  .  19g  Hastrup  til  forening  med  matr.  nr  .  5a  Thyregodlund.  Hartkorn  3  fkr.  3/4  alb.
Købesum 50 rd.

D. 20. 12. 1921, skøde fra herredsfuldmægtig Petersen som execu tor testamentii  efter enke
Cathrine Andersen, Thyregodlund til  Martin Jensen (Moesgaard) på matr,  nr.  19g 
Fuglsanggaarde. Derefter under "Ny Kjærgard".

Matr. nr  .  19e af Hastrup.
D. 30. 9. 1858, skøde fra Jens Pedersen Green til  Johan Bering på matr.  nr.  19e.       Htk. 2   fkr.
22 alb. Købesum 50 rd. Derefter sammenlagt  med matr.  nr.  13d af Kokborg.

Matr, nr. 19i af Hastrup.

Udstykket fra nr. 19b af Niels Nielsen og solgt fra.

Den 11, dec. 1866, skøde fra Niels Nielsen til Hans Mikkelsen, der var fra Nørup. Hans kone 
Maren Chrihstine Jacobsen var også fedt i Nørup.

D. 16, febr. 1876, skøde fra Hans Mikkelsen til Niels Olesen.

Den 4, aug, 1877, skøde fra Niels Olesen til Jens Christian Jensen.

Den 8, nov. 1878, skøde fra Jens Christian Jensen til Hans Mik kelsen, der havde haft ejendommen
for.

Den 20, marts 1880, skøde fra Hans Mikkelsen til Christian Iversen, der var søn af Iver Iversen 
den ældre i Odderbæk. Han var gift med Maren Andersdatter fra Gadbjerg. Hun døde d. 15. marts 
1882.

Den 9, sept. 1908, skøde fra Christian Iversen til søn Johan Marius Christiansen, kaldet "Marius 
Odderbæk", Han var gift med Kirsten Hansen fra Ejstrup.

Den 21.  jan.  1919,  skøde fra Johan Marius Christiansen til  købmand H. E.  Hermann og gårdejer
Andreas I. Hermann. Jorden blev tilplantet.

Den 19, apr. 1951, skøde til Poul Hermann og Børge Hermann til li ge sameje på halvdelen af 
ejendommen.

Den 5, maj 1951, skifteudskrift på halvdelen af ejendommen til An dreas I, Hermanns arvinger, 
19i var delvis fredskov.

Den 7, marts 1952, skøde fra Børge Hermann til Poul Hermann på en fjerdedel af ejendommen.

Matr, nr. 19h a Hastrup,  (et engskifte i Galtkjær)

Den 30, dec. 1857, skøde fra Jens Pedersen Green i Fuglsang til Mads Madsen i Rønslunde. Htk. 3
fkr. 1 alb. Købesum 50 rd, rm.
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Den 8, nov. 1860, skifteattest efter Mads Madsen som adkomst for enke Ane Kirstine Madsen.

Den 19, dec. 1863, skøde fra Rasmus Christensen til Peder Nielsen i St. Kjærgaard. Købesum 
50 rd.
Den 11, juni 1869, vielsesattest til Ane Kirstine Madsen for Ras mus Christensen læst som 
adkomst, så han ses berettiget til salget.

Den 16, sept, 1886, skøde fra enke Else Marie Ejlersen til sviger søn Jens Christensen, St. 
Kjærgaard.

Den 6, juni 1905, skøde fra Jens Christensen til svigersøn Martin Jensen (Moesgaard) i Ny 
Kjæergaard.

Parcellen blev udstykket efter approbation af 13 okt. 1857.

Noter til Neder Fuglsang.

Gårdens hartkorn opgives i Hastrups jordebog, der er dateret d. 26. 3. 1661, til 5 tdr. 12 skp. 2 fkr. ~
alb., men der star også, at garden er øde, altså uden avl og besætning. Det er et spørgsmal, om 
Christen Pedersen har boet der mere.
I 1670 star der, at den halve gård er øde, men Christen Pedersen er opført som fæster, hvad han jo 
ikke var mere. Et andet sted star der, at fæsteren pa den halve gård hedder Christen Poulsen, og den -
ne halvdel er i drift og svarer halv landgilde.
Fra 1687 var den ny Christen Pedersen (Thyboe)  fæster  af  hele gar den, og i  skattelisten opgiver
han at have en hest, et ungnød og 2 far.
I 1713 star Mads Christensen som fæster, i 1715 er det faderen Christen Pedersen igen, og i 1723 
var de fæstere sammen. Jens Christensens son Christen Jensen var medfæster fra 1761.

Hans Nielsen var fedt i Nybygge i Ejstrup sogn i 1735. Hans søster Zidsel Nielsdatter var gift med 
Søren Larsen i Aagaard.

I 1780 var landgilden afløst af penge for begge Fuglsanggaarde, de betalte hver 12 rd. Hoveriet var 
den sædvanlige for garde: 2 dage møgkorsel, 2 dage pløjning, 2 ægter på 5-6 mil, 2 dage høst og 
slet, 1 dag kornkørsel, og så skulle der spindes 2 pd, blår. Plidsgerning efter omgang. Det var mens 
Anders Bagger var ejer af Hastrup.
Da gården blev matrikuleret, mens Chr. Hansen var ejer, blev garden beskrevet med en hovedlod 
sydøstlig på marken ved garden, 2 englodder sydvest for Hastrup ved møllen og 1 englod sydvestlig
for Hastrup.
Christen Hansen var født i Fuglsang i 1771, døbt 1. nov. s, a.

Efter auktionen over gården i 1826 havde Ole Sørensen skøde på Neder Fuglsang indtil d. 16. 6. 
1840, da han uden foregående købekontrakt solgte garden tilbage til Christen Hansen for 300 rigs -
bankdaler rede sølv. Christen Hansen udstedte en obligation på 200 rbd. til Ole Sørensen.

Laurs Christensen blev gift med gmd. Anders Pedersens datter Ane Mette i Neder Donnerup. Derfor
beholdt han ikke garden i Fuglsang.

D. 1. 4. 1843 bortlejede Christen Hansen et stykke hede langs med Thyregod møllevej til Jens Peter 
Christensen i Vandborg i 99 år for 1 rbd. i årlig leje.
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D. 6. 12. 1847 lånte Laurs Christensen 150 rbd. af   hver af sine brødre Jens og Niels og gav den 
sikkerhed i Neder Fuglsang.

Skødet i 1843 var ikke endeligt. D. 9. 3. 1848   blev en præsteattest læst som adkomst for Cecilie 
Lauridsdatter til garden.
D. 6. 12. 1847 havde hun udstedt endeligt skøde til sønnen Laurs Christensen, med godkendelse fra 
de to andre brødre Jens og Niels. Købesum 550 rbd, rede sølv.

Ved matrikuleringen i 1844, blev hartkornet ændret til 3 tdr. 3/4 alb. Købesummen d. 12. 12. 1848 
var 700 rigsbankdaler. Jens Pedersen overtog aftægten til Cecilie Laursdatter.

Anders Christensen Odderbæk fik udstykningstilladelse d. 20. 10. 1849 og udstykkede garden i 2 
parceller. Hartkornet for matr, nr. 19a blev pa 2 tdr. lskp. 1 fkr. Købesum i 1849, 700 rbd. sølv.

Noter til udstykningerne fra Neder Fuglsang.

Matr, nr. 19b af Hastrup .

D. 28. 12. 1849 gav Jens Pedersen Green ret til at kaste mergel i hans parcel til Anders 
Christensen Odderbæk og fremtidige ejere af parcel nr. 1, matr. nr  . 19a Hastrup. Tilladelsen gjaldt
i 50 ar, og hvert ar måtte han kaste en grav 6 alen lang og 5 alen bred, så dyb som han lystede.
Jens Pedersen indtrådte som interessent i kreditforeningen d. 28. 11. 1860 for en sum af 1000 rd. 
Sikkerhed i matr, nr. 19b med htk. 4 skp. 21' alb.
Parcellen matr, nr. 2d af Thyregodlund var kun på 2 alb, htk. Jens Pedersen gav 25 rd, for den.

D. 1. 7. 1862 var købesummen 1000 rd. Ditlev Lorentzen Maærsk var kromand i Thyregod på den 
tid. Senere var han bade købmand og fragtmand. Han fik penge tilgode hos Hans Mikkelsen i 
Fuglsang, men de indgik forlig om 400 rd. mod at Lorentzen fik pant i besæet ning og løsøre.
Da han i 1865 solgte matr. nr  . 19b til Niels Nielsen, fik han 1200 rigsdaler for ejendommen.

Niels Nielsen havde også ejet en ejendom i Lønå. Det var matr. nr  . 3b Lønå.

Matr, nr. 19c af Hastrup.

Hartkornet var i 1854 6 skp. 1 fkr. 2 1/4 alb. Kebøsum 400 rd. rm. Anders Christensen Odderbæk 
havde opført bygninger på parcellen, der allerede var taget i besiddelse af Hans Rasmussen.
Hans Rasmussen udstedte en obligation på 600 rd, til Anders Chri stensen d. 25. 10. 1870.
D. 21. 12. 1870 lånte han 150 rd. af   ungkarl Jacob Peder Sørensen, pt. i Hvirring.

Matr, nr. 191   af Hastrup.

Peder Rasmussen lånte d. 4. 11. 1869 150 rd. af   Jacob Peder Sørensen i Knabberup. Da det var 
for, han overtog ejendommen, gav han pant i sit indbo af enhver slags. Det er sikkert det l9n, der 
senere var retssag om. Der faldt dom i 1871, Peder Rasmussen erklærede sig utilfreds med 
dommen.
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Matr. nr  . 19i af Hastrup.
Samtidig med matr, nr. 19i blev matr, nr. 2f af Thyregodlund udstykket fra matr, nr. 2d, som ogsa 
tilhørte Niels Nielsen. Hartkornet fra matr, nr. 19i var 1 skp. 1 fkr. 1/4 alb., og for matr. nr  . 2f 
Thyregodlund 1/4 alb. Købesum 500 rd. Køberen havde ret til i 5O ar at tage den mergel, han 
vilde bruge, i matr. nr. 19b. Ligeså matte han tage ler til at stryge sten af til eget brug. Købe ren 
Hans Mikkelsen havde selv bebygget stedet. Han udstedte en ob ligation på 500 rd. til Niels 
Nielsen.
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